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OSMANLI DEVLETİ’NDE PORSELEN VE ÇİNİ 

FABRİKALARI 
 

Fatih DAMLIBAĞ 
  

ÖZ 
 

Bu çalışma Osmanlı Devleti’ndeki porselen ve çini üretiminin, fabrikasyon 

yönünü ele almak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti’nin 

sanayi ve fabrika kavramlarına genel bir bakışı verilmiştir. Daha sonra çalışma 

porselen ve çininin tarihsel gelişimi ile devam etmiştir. Bu ikilinin üretimi ile ilgili 

bazı teknik detaylardan sonra, sektörün fabrikasyon üretimi anlatılmaya başlanmıştır. 

Sektördeki fabrikalar devlet ve özel sektör olmak üzere iki ayrı başlıkta 

incelenmiştir. Bu bölümde ilk incelenen kısım, sektörün tek devlet fabrikası olan 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’dır. Fabrikanın kuruluş nedeni, binası, teknik 

donanımı, üretim amaçları ve işgücü öncelikli ele alınan konular olmuştur. 

İşgücünün mesleki gelişimi, sektörde kaydettiği aşama ve sektörde yerli uzman 

yetiştirilmesi konuları ele alınan diğer hususlardır. Ayrıca bu fabrikanın tarihsel 

gelişim süreci de, detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 1892 yılında kurulan fabrika, 

1908’e kadar faaliyetine devam etmiştir. Fabrika 2. Meşrutiyet sonrası Maarif 

Nezareti tarafından yeniden açılmıştır. Fakat süregelen savaşlar fabrikanın önemli bir 

faaliyette bulunmasını engellemiştir. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Fenerbahçe’de 

yeni bir fabrika kurulmak istenmişse de, bu teşebbüs netice vermemiştir.  

 

Çalışmanın takip eden bölümünde, özel sektör faaliyetlerinden bahsedilmiştir. 

Bu bölümde özellikle vurgulanan husus, sektör bazında incelenen imtiyazlı özel 

fabrika sistemidir. Bu sistemde devlet kendisi sanayi yatırımı yapmak yerine, bunu 

yapması için özel girişimcilere imtiyaz tanımıştır. Bu imtiyazla fabrika kurmak 

isteyen girişimciye, sınırları ve süresi net bir şekilde belirlenmiş bir tekel 

tanınmaktaydı. İmtiyaz sisteminde konuyla ilgili ikinci bir fabrikanın kurulması 

yasaklanırdı. Yalnız dükkân ve atölye ölçeğindeki esnaf faaliyetlerinde serbestti. Bu 
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sistemle devlet bütçeden kaynak ayırmadan sanayi yatırımı yaparken, girişimci 

kendisine tanınan sınırlı tekel hakkıyla piyasa rekabetinde güç kazanırdı.  

 

Anahtar Kelimeler: porselen, çini, fabrika, imtiyaz sistemi, sanayileşme. 
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PORCELAIN AND TILE FACTORIES IN THE OTTOMAN 

EMPIRE 

 

Fatih DAMLIBAĞ 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is written for the factory production of porcelain and tile in the 

Ottoman Empire. In this thesis first of all, there is a general look to the concept of 

industry and factory in Ottoman Empire. Later on, thesis continues with the historical 

progress of porcelain and tile. After some technical details about the production of 

porcelain and tile, factory production of the sector was begun to explain. Factories in 

this sector was researched under two headlines, as state and privately owned. In the 

second part of the thesis, we researched Yıldız Porcelain and Tile Factory which was 

the only state owned one. Foundation reason, building, technical equipment, 

production motives and labor force of the factory were the main talking points in this 

part. Professional progress of labor force, learning capacity in the occupation and 

training native specialist were the other researched subjects. In addition, process of 

historical progress of factory was also thoroughly explained. The factory was 

founded in 1892 and continued to work up to 1908. After 2nd Meşrutiyet, Ministry of 

Education reopened the factory. But because of continuous wars, factory could not 

operate very well like before. During the 1st World War, a new factory wanted to 

open in Fenerbahçe. But this attempt didn’t succeed. 

 

In the following part of the thesis, private sector activities were described. In 

this part, we emphasized mainly privileged private factory system with the base of 

this sector. In this system, instead of making industrial investment by him; state gave 

private entrepreneurs some privileges. With these privileges, entrepreneur who 

wanted to found a factory, received a monopoly which was strictly determined its 

duration and geography. In the privileged system, founding a second factory in the 

same sector was prohibited. But artisans’ activities were totally free. In this system 
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state make industrial investment, without spending money from the state budget. On 

the other hand, private entrepreneurs with their restricted monopoly attained some 

power for market competition.  

 

Keywords: porcelain, tile, factory, privilege system, industrialization.  
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışma Osmanlı Devleti’ndeki porselen ve çini sektörünün, fabrikasyon 

üretimini ele almak amacıyla yazılmıştır. Öncelikli olarak güzel sanatlar ve sanat 

tarihinin ilgi alanına giren porselen ve çini, bu çalışmaya iktisadi bir bakış açısıyla 

konu olmuştur. Porselen ve çinilerin sanatsal güzellikleri ve estetik değerlerinden 

ziyade, bu ikilinin üretim sürecindeki aşamaları öncelikle konu edinilmiştir. Sektör 

temelinde olmak üzere üretim sürecinde; hammadde temini, teknik altyapının 

kurulması, kalifiye işgücü temini veya yetiştirilmesi ve çıkan mamulün 

değerlendirilmesi öncelikle ele alınan konulardır. Bu çalışmanın önemine gelince, 

özellikle sektörün devlet fabrikası olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının işgücü 

stoku enine boyuna incelenmiştir. Fabrikanın çalışanları hakkında işe girişleri, 

çalıştıkları pozisyon, aldıkları mesleki eğitim, işten ayrılış nedenleri ve fabrika için 

yerli uzman yetiştirilmesi konusunda önemli detaylara ulaşılmıştır. Ayrıca fabrikanın 

Maarif Nezaretine bağlı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde, devrin çalışma 

hayatıyla ilgili önemli ipuçları yakalanmıştır. Yıldız fabrikasıyla ilgili belirtilmek 

istenen son husussa, fabrikanın Kadıköy Fenerbahçe’ye taşınma girişimi ile ilgili çok 

detaylı bilgilere ulaşıldığıdır. Çalışmanın diğer ana vurgusu ise, porselen ve çini 

sektöründeki özel girişimlerdir. Tanzimat sonrası dönemden başlayıp, Osmanlı 

Devleti’nin sonuna kadar gerçekleşen sektörle ilgili bütün özel faaliyetler; başarılı 

olup olunmadığına bakılmaksızın anlatılmıştır. Bu çalışmanın bütününde sektöre 

genel bir bakış verilmek istenmiştir. Sözlerime son verirken bana aşılamaya çalıştığı 

iş disiplini için danışmanım Prof. Dr. Ahmet Kala’ya ve derslerindeki akademik 

tartışma ortamı için Prof. Dr. Coşkun Çakır’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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GĐRĐŞ 

 

Osmanlı Devleti’nde Porselen ve Çini Fabrikaları başlıklı bu tez çalışması; 

öncesine de biraz değinecek olsa da, sektörün fabrikasyon üretimini ele almak 

amacıyla yazılmıştır. Fabrikalar devlet ve özel sektör olmak üzere iki ayrı başlıkta 

incelenmiştir. Sektörün devlet fabrikası olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 2. 

Abdülhamit tarafından 1892 yılında kurulmuştur. Fabrika Hazine-i Hassa Nezareti 

aracılığıyla yönetildiği için, fabrikanın işleyişi ile ilgili belgeler Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde çoğunlukla Hazine-i Hassa tasnifindedir.  

 

Fabrikanın ilk dönemleri hakkında en ayrıntılı bilgilere HH.d. 30667 numaralı 

karar defterinden ulaşılmıştır. 1895 yılına ait kararları içeren bu defterde, çok geniş 

bir yelpazede fabrikanın işleyişi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Karar defterinin 

yazıldığı 1895 yılı, fabrikanın yavaş yavaş formunu bulduğu ve kurumsallaşmaya 

başladığı yıldır. Fabrikanın ilk idarecisi Yusuf Müşaka Efendidir. Kendisi fabrikada 

dâhiliye müdürü ve muhasebe memuru sıfatıyla çalışmaktayken, bu yıl müdürlük 

görevi 2. Meşrutiyete kadar fabrikayı yönetecek olan Nazım Beye verilmiştir. Yalnız 

Yusuf Müşaka Efendi, muhasebe memuru sıfatıyla fabrikada çalışmaya devam 

etmiştir. Ayrıca fabrikanın ilk imalat müdürü olan mösyö Blanche, yaklaşık 10-12 

aylık bir görev süresinden sonra 1895 yılı içerisinde görevinden istifa edip 

memleketine dönmüştür. Yerine Pierre Tharet tayin edilmiştir. Kendisi tıpkı Nazım 

Bey gibi imalat müdürlüğü görevini, 2. Meşrutiyete kadar devam ettirmiştir. Bu 

dönemde fabrikanın idari mekanizmasında yaşanan ve yine bu karar defteri 

sayesinde ulaşılan başka bir bilgiyse, Orman-Maden-Ziraat nazırı Selim Efendinin 

fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak için görevlendirilmesidir. Kendisi fabrikaya 

gereken yabancı uzmanların temin edilmesinde ve bu uzmanların biten 

sözleşmelerinin yenilenmesinde öncü bir role sahiptir. Ayrıca bu defterden ulaşılan 

bilgiye göre, kendisine 40 lira aylık tahsis edilmiştir. Bu para fabrikaya malzeme 

temin etmede ve ufak tefek masrafları karşılamada kullanılacaktır. Yine bu defter 

sayesinde fabrikaya alınan uzman ve işçiler konusunda önemli ayrıntılar 

yakalanmıştır. Hangi işi yapmak için kaç kuruş maaşla, personel getirildiği gibi 
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bilgilere ulaşılmıştır. Bu defterle fabrikanın sabit gider masrafları da kontrol 

edilebilmiştir. Fabrikanın yanan ahşap çatısını demire çevirmek için bir keşif raporu 

hazırlatılmıştır. Hazine-i Hassa tasnifinden bir belgede görülen bu raporda, bu iş için 

14.040 kuruş masraf belirlenmiştir. Hâlbuki bu karar defteri sayesinde, çatı işinin 

saray tamirhanesinde 9000 kuruşa yaptırılacağı anlaşılmıştır. Bu tamiratın yanı sıra, 

fabrika binasının görmesi gereken diğer bakımlarla ilgili bilgilere de; bu defter 

sayesinde ulaşılmıştır.  

 

Đkinci bir karar defteri bulabilmek için yapılan araştırmaların sonunda 

bulunabilen tek defter, öncekiyle takip eden numaralı olandır. HH.d.30668 numaralı 

bu defter, öncekinin aksine tam değildir. Kapağı olmayan bu defter, yaklaşık 35-40 

sayfadan oluşmaktadır. Defterin ilk on sayfasında, 1897-1898 yılına ait kararlar 

bulunmaktadır. Bu kararlardan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasıyla alakalı tek kayıt 

24 Şubat 1898 tarihli olup, her sene Ramazan ayında Beyazıt Cami avlusunda 

düzenlenen serginin masraf kalemleriyle ilgili olandır. Defterin ortasında yaklaşık 

20-25 sayfalık bir boşluk mevcut olup, geri kalan sayfalarda 1909 yılına ait konuyla 

ilgisiz kararlar bulunmaktadır.  

 

Fabrikanın işleyişi ile ilgili bu çalışmada kullanılan ikinci tip defterler, 

çalışanların kayıtlarının tutulduğu maaş defterleridir. Bu defterler yine Hazine-i 

Hassa tasnifinden olup, numaraları HH.d.7447, HH.d.7524 ve HH.d.10131’dir. Maaş 

kayıtlarının tutulduğu ilk defter HH.d.7447 olup, “Eytam ve eramil ve mütekaidin 

maaşatıyla Çini Fabrika-i Hümayunı memurini maaşlarının listeleri an Temmuz 1307 

ila Şubat 1310” başlığını taşımaktadır. Bu defterde Yıldız Porselen ve Çini 

Fabrikasına ait maaş kayıtları, Aralık 1893 (Kanun-i Evvel 1309) tarihinde 

başlamıştır. Maaşlar aylık olarak kuruş cinsinden yazılmıştır. Fransız uzmanların 

deftere kaydıysa, Aralık 1894 (Kanun-i Sani 1310) tarihinde başlamıştır. Kalifiye 

yerli çalışanların ortalama 500-600 kuruş, düz işçilerin 200-300 kuruş maaş aldığı 

fabrikada; yabancı uzmanların en düşük maaş alanı 1100 kuruş almaktaydı. Yerlilere 

ödeme gümüşle yapılmaktayken, yabancılara altınla yapılmaktaydı. Fabrikanın ikinci 

maaş defteri olan HH.d.7524, “Çini Fabrika-i Hümayunı memurini ile eytam ve 

eramil ve mütekaidin maaşatının listeleri an Mart 1311 ila Şubat 1311” başlığını 



 3 

taşımaktadır. Đlk defteri takip eden bir şekilde Mart 1895’ten başlayan bu defter, 

Şubat 1896 tarihine kadar olan maaşları içermektedir. Yabancıların maaşı kuruşun 

yanında Fransız frankıyla da belirtilmiştir. Frank/kuruş oranıysa üç maaş defterinde 

de sabit tutulmuştur. Bir frank 4,4 kuruş etmektedir. Fabrikada yeni çalışmaya 

başlayan özellikle yabancı işçilere, bir maaş peşin olarak ödenmekteydi. Peşin olarak 

ödenen bu maaşsa, takip eden aylarda dört eşit taksitte çalışanın maaşından 

kesilmekteydi. Sayfanın en solunda mülahazat adı verilen bu sütun, fabrikada 

çalışmaya başlayan yeni personelin fark edilmesini sağlamaktaydı.  

 

Üçüncü maaş defteri ise HH.d.10131 numarasını taşımakta olup, “Çini 

Fabrika-i Hümayunı maaş listesi 1312, 313, 314, 315, 316” başlığını taşımaktadır. 

Mart 1896 tarihinde başlayıp Şubat 1901 tarihinde sona eren bu defter, toplam beş 

sene sürmekte olup 116 varaktan oluşmaktadır. Bu üç defterin genelindeyse, 

maaşlardaki değişiklikler ve mülahazat sütunu sayesinde bazı sorulara cevaplar 

aranmıştır. Bunların ilki çalışanın fabrikada ne zaman göreve başladığıdır. Maaş 

defterinde ilk kez kaydı görülen bir çalışanın, o ayın hangi günü ve hangi şartlarla işe 

başladığına dair bir kayıt mevcutsa; bu işe başlangıç tarihini vermektedir. Fakat şu 

tarihte işe başlamıştır diye bir kayıt düşülmemiş çalışanların, ilk ay aldıkları maaş bir 

ölçü teşkil etmiştir. Takip eden aylarda 600 kuruş maaş almış bir çalışan, ilk ayında 

300 kuruş maaş almışsa; bu çalışmasına ayın yarısında başladığını göstermiştir. 

Đkinci cevap aranılan soruysa, çalışanların maaş ve mesleki pozisyonlarındaki 

değişmelerdir. Maaşlarına ne zaman zam aldıkları veya maaşlarından ne zaman 

kesintiye gidildiği, mutlaka belirtilen ayrıntılardır. Çünkü maaşlardaki oynama bazen 

fabrikanın bütçe imkânlarından kaynaklansa da, çoğu zaman şahsın mesleki 

gelişimiyle ilgili ipuçları taşımaktadır. Örneğin Mehmet Ali Efendi, Aralık 1893 

tarihinde 1000 kuruş maaşla fabrikada çarkçı muavini olarak çalışmaya başlamıştır. 

Kendisini geliştirmeye devam eden Mehmet Ali Efendi, istifa eden mösyö 

Blanche’nin yerine tornacılık vazifesini yapmaya başlamıştır. Bunun üzerine 

Mehmet Ali Efendinin maaşına, 23 Temmuz 1895 tarihinde 237 kuruş zam 

yapılmıştır. Bu konudaki ikinci bir örnekse, Fırıncı Osman Efendidir. Kendisi 15 

Ağustos 1894 tarihinde aylık 300 kuruş maaşla, fabrikada amele olarak çalışmaya 

başlamıştır. Porselenlerin fırınlanması konusunda aldığı fabrika içi eğitimle fırıncı 
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olan Osman Efendinin maaşı, 7 Eylül 1898 tarihinde 300 kuruş zamlanarak 600 

kuruş olmuştur. Üçüncü ve son cevap aranılan soruysa, çalışanların fabrikayla ne 

zaman ve ne sebeple bağlantılarının kesildiğidir. Fabrikadan ayrılmalar çok farklı 

sebeplerle gerçekleşebilmiştir. Đstifa edenler, hastalananlar, kendisi ile yeni sözleşme 

için antlaşma sağlanamayanlar, daha farklı bir iş bulanlar veya işten çıkartılanlar 

olmuştur. Đmkânlar ölçüsünde bu detaylar her çalışan için ayrı ayrı verilmeye 

çalışılmıştır. Bu ayrıntılarla işi bırakmış çalışanın yerine, yeni bir çalışanın mı 

alındığı veya mevcut personelden birisinin pozisyon mu değiştirdiği gösterilmiştir. 

Örneğin kendisi ile yeni sözleşme imzalanmayan Ressam Lavergne ülkesine geri 

dönünce, fabrika yeni bir ressama ihtiyaç duymuştur. Lavergne’nin yerine 

ressamlıktaki yeteneği ve düzgün kişiliği belgelenmiş olan, Lucien Thuillier ile 5 

Ocak 1898 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Bu örnekte 

görüldüğü üzere işi bırakan çalışanın yerine yenisinin alındığı gibi, giden elemanın 

yerine mevcut elemanlardan yetiştirildiği de olmuştur. 12 Eylül 1897 tarihinde 

Fırıncı Karye’nin fabrika ile ilişiği kesilmiştir. Yerine yeni bir eleman alınmak yerine 

Osman Efendi fırıncı olarak yetiştirilmiştir.  

 

Fabrikanın maaş kaydına ancak Şubat 1901’e kadar ulaşılabilmiştir. Bu 

tarihten sonra bütün fabrika çalışanlarını birlikte gösteren tek belge ise, Yıldız 

tasnifinden Y.PRK.HH 36/54 numaralı belgedir. Bu belgede Mart 1903-Şubat 1904 

dönemi çalışanların listesi bir yıllık maaş toplamıyla birlikte belirtilmektedir. Şubat 

1901 sonrası fabrika işgücü için, bu belgenin yanı sıra Yıldız tasnifinden kimi 

personel için yazılmış perakende evraklardan da faydalanılmıştır.    

 

Bu çalışmada kullanılan üçüncü tip defterler ise, fabrikanın ürün çeşitliliğini 

görmek için incelenen sarayın porselen envanter ve malzeme alım defterleridir. Bu 

defterler de Hazine-i Hassa tasnifinden olup; HH.d.25707, HH.d.27333 ve  

HH.d.25722 numaralarını taşımaktadır. Đlk iki defter sarayın porselen envanter 

defterleridir. HH.d.25722 numaralı üçüncü defter ise, sarayın malzeme alım 

defteridir. Bu defterlerde kaydı olan malzemeden, Yıldız Porselen ve Çini 

Fabrikasından temin edilen eşyalar teker teker tespit edilmiştir. Đlk olarak porselen 

envanter defterlerinin işleyişi incelenecektir. Bu defterlerden ulaşılan bilginin tarih 
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sırasına göre, ilk defterimiz HH.d. 27333 numaralı defterdir. HH.d.27333’de 1902 

yılına ait saray porselenlerinin kayıtları tutulmuştur. Sayfanın en üstünde kaydı 

tutulan malzemenin adı yazılmıştır. Đlk satırdaysa sarayın hâlihazırda elinde mevcut 

olan stok durumu belirtilmiştir. Akabinde yıl içinde o üründen yeni alım yapılmışsa; 

bu husus tarih, fiyat, alınan yer ve miktar bilgisiyle birlikte kaydedilmiştir. Bu sayede 

1902 yılında Yıldız fabrikasından saraya gelen malzemenin bilgisine, fiyat ve miktar 

verileriyle birlikte ulaşılabilmiştir. Đkinci envanter defteri ise, 1906 yılına ait HH.d. 

25707 numaralı defterdir. Önceki ile aynı tarzda tutulduğundan, bu defter için detaya 

girilmeyecektir. Bu konudaki üçüncü defter ise, HH.d.25722 numaralı sarayın dört 

yıllık malzeme alım defteridir. Bu defterde saraya alınan her türlü malzeme, alınan 

yer ve zaman belirtilerek kayıt altına alınmıştır. Buradaki Yıldız fabrikası ürünlerinin 

kayıtları, 23 Kasım 1902 ile 6 Kasım 1905 tarihleri arasında tutulmuş altı sevkiyattır. 

Đlk sevkiyat HH.d. 27333 numaralı porselen envanter defterinden çıkartılan kayıtlarla 

uyuşmaktadır. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının düzenli ürün kayıtlarına, 1902-

1906 yılları arasındaki beş senelik dönem için ulaşılabilmiştir. Fabrikanın ürün 

çeşitleriyle ilgili önceki dönemlere ait kısmî bilgilereyse, Yıldız tasnifi evrakından 

ulaşılmıştır. Đlk yıllara ait düzenli kayıtların olmaması; bu yıllardaki imalatın 

kullanım amaçlı ürünlerden çok, dekorasyona yönelik süslü parçalara hasredilmiş 

olmasından olabilir. 

 

2. Meşrutiyet sonrası kurucusu ve en büyük destekçisi olan 2. Abdülhamit’in 

tahtan indirilmesi neticesinde, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası kapatılmıştır. Eski 

çalışanların ve bu fabrikanın faaliyetlerini sanat açısından değerlendirenlerin yoğun 

gayretleriyle, fabrika dört senelik bir aradan sonra tekrardan faaliyete geçmiştir. Bu 

dört senelik süreçte eski çalışanlar fabrikayı yeniden faaliyete geçirebilmek için, 

çeşitli merciler nezdinde müteaddit girişimlerde bulunmuşlardır. Eski çalışanların bu 

süreçteki faaliyetleri, birçok kez kendisine de başvurdukları için çoğunlukla Şurayı 

Devlet tasnifindedir. Bu tasnifteki belgeler devrin çalışma hayatı hakkında önemli 

ipuçları vermektedir. Fabrika yeni faaliyet döneminde, Maarif Nezareti Müze-i 

Hümayun Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmıştır. Bunun için fabrikanın 2.Meşrutiyet 

sonrası evrakları, genellikle Maarif Nezareti tasnifindedir. Bu tasnifteki belgelerde 

çoğunlukla anlatılan, savaşlarla geçen devrin zor şartlarındaki üretim çabasıdır. 
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Fabrikayla ilgili ulaşılabilen en son kayıtsa, HH.d. 8929 numaralı defterdeki 1 Ekim 

1921 tarihli malzeme alımıyla ilgili muhasebe kaydıdır. 2. Meşrutiyet sonrası 

dönemde ne ürün, ne de çalışanlarla ilgili düzenli kayıtlara ulaşılamamıştır. Zaten 

fabrikada çok düzenli çalışamamıştır. 

 

Çalışmanın takip eden bölümündeyse, sektörle ilgili özel fabrikalar ve özel 

sektörün konuyla ilgili girişimleri anlatılmıştır. Çalışmada özel fabrikalar başlığıyla 

anlatılmak istenen, Osmanlı Devleti’nin sanayi finansmanı için bulduğu bir çözüm 

yolu olan fabrika imtiyaz sisteminin sektör üzerindeki yansımalarıdır. Yalnız fabrika 

imtiyaz sisteminin ve bu sistemi doğuran sebeplerin daha iyi anlaşılabilmesi için,  

öncelikle Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan itibaren fabrikaya bakışının verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde Porselen ve Çini Fabrikaları başlıklı bir 

çalışmada, devletin fabrika kavramına bakışını ana hatlarıyla da olsa vermek sanırım 

faydalı olacaktır. 

 

Tanzimat fermanından sonra bürokratik yapısını güçlendirmeye başlayan 

Osmanlı Devleti, ülkenin ekonomisi üzerindeki denetimini de sıkılaştırmıştır. 

Gelişen bürokrasiyle beraber ülkenin imarı da, devletin bu dönemdeki ana 

politikalarından biri olmuştur. 1840’lı yıllarda bu politikayı gerçekleştirmek için, 

Osmanlı Devleti bütçeden 75 milyon kuruş ayırmıştır. Bu miktar devrin bütçesinin 

yaklaşık sekizde birini oluşturmaktadır. Artık devletin uygulamalarında sadece mali 

değil, iktisadi kaygılar da ağırlık kazanmaya başlamıştır. Devletin imarı ve iktisadi 

gelişimi için ayrılan bu bütçenin yaklaşık üçte ikisi, devlet fabrikalarına tahsis 

edilmiştir. Bunların en önemlileri ise Zeytinburnu Demir Fabrikası, Veliefendi 

Basma Fabrikası, Đzmit Çuka Fabrikası, Feshane ve Hereke Kumaş Fabrikasıydı. 1   

 

Osmanlı Devleti’nin bu fabrikaları desteklemekte belli başlı üç amacı vardı. 

Bunlardan birincisi askeri ihtiyaçların yurtiçi üretimle karşılanarak, askeri 

harcamalardan tasarruf sağlanmasıydı. Böylelikle dış ticaret dengesinin korunması 

hedefleniyordu. Đkincisi bu fabrikaların ülkenin sanayileşmesine katkı yapmalarıydı. 

                                                 
1 Tevfik Güran, “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları”, 150. Yılında Tanzimat, A.K.D.T.Y.K., 
Ankara, TTK Yayınları, 1992, s.235-236. 
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Sonuncuysa bu işletmelerin kârlı bir kuruluş haline gelerek, devlete gelir 

sağlamalarıydı. Devlet bu fabrikalara işlerlik ve rekabet gücü kazandırmak içinse, 

bazı önlemler almıştır. Öncelikle sınaî eğitim desteklenmiştir. Avrupa’dan getirtilen 

ustalarla, yerli çalışanlara modern teknoloji öğretilmeye çalışılmıştır. Sanayi 

konusunda teknik eğitim almaları için Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. Đkinci 

olarak Osmanlı Devleti kapitülasyonlar gereği gümrük duvarlarıyla koruyamadığı 

için, destek olmak amacıyla bu fabrikalara devletçe alım önceliği tanımıştır. Yani 

piyasada bu fabrikaların ürünleri oldukça, devlet görevlilerine başka yerden alışveriş 

yasaklanmıştır. Devlet vergi desteği içinse; bu fabrikalara yurtdışından gelecek her 

türlü alet, makine, araç ve hammaddeleri bütün vergilerden muaf tutmuştur. Ayrıca 

piyasada sattıkları ürünler için de hiçbir vergi ödemeyeceklerdir. Son olarak da bu 

fabrika çalışanlarından, fabrika için öncelikle gerekli olanlara askerlik muafiyeti 

tanınmıştır. 2   

 

Osmanlı Devleti sanayileşmeye ve yeni fabrikalar kurmaya çalıştığı 

1840’larda, özel girişimleri desteklemeyi de ihmal etmemiştir. Devlet genel iktisadi 

hayatın gerekliliklerinin ancak sanayileşerek sağlanabileceği kanaatini taşıdığı için, 

özel sektörün fabrika kurup işletmesini teşvik etmiştir. Bu teşvik Tanzimat’ın 

ilanından sonra uygulamaya konan ülkenin imarı politikasına da uygundur. Konuyu 

teşvik edilen özel girişimciler açısından ele alırsak, girişimciler bu ayrıcalıklar 

sayesinde rekabetten korunma ve kâr elde etmeyi hedefliyordu. Bu girişimcilerin 

devletten teşvik isterken öne sürdüğü gerekçelere gelirsek, bunların en önemlileri 

sermaye azlığı ve yürürlükteki vergilerin yüksekliğiydi. Teşvik alıp sanayi yatırımı 

yapmak isteyen özel girişimcinin muhatap olup tamamlaması gereken prosedürlerse; 

girişimci başvurusunu Đstanbul’da yapmaktaysa, öncelikle Meclisi-i Ziraata dilekçe 

verip talebinin onaylanmasını istemekteydi. Burada istek görüşülüp ilgili mazbata 

hazırlandıktan sonra, konu Meclis-i Celil-i Maliyeye sevk ediliyordu. Bu meclisin 

onayı alındıktan sonraysa, onaylı taslak ve ilgili mazbata Meclis-i Hass’a havale 

edilmekteydi. Burada son kez görüşülen teşvik isteği, kurulması planlanan fabrikayla 

ilgili son rötuşlardan sonra onaylanmaktaydı. Eğer başvuru yerel olarak 

                                                 
2 Güran, “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları”, s.236-238. 
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yapılmaktaysa, istekli taşradaki Meclis-i Đmara dilekçe vererek talebinin 

onaylanmasını istemekteydi. Meclis-i Đmar verilen dilekçeyi merkeze iletmekteydi. 

Dilekçe Maliye Nezaretinden aynen veya bazı değişiklikler yapılması istenerek 

onaylandıktan sonra, Meclis-i Ziraata gönderilmekteydi. Buradan onaylanan istek 

Meclis-i Vala’da görüşülüp son şeklini almaktaydı. Bazen fabrika kurma talebi ilave 

bazı değişiklikler yapılması isteğiyle birlikte, Meclis-i Umumide de 

görüşülmekteydi. 3  

 

Özel fabrikalara tanınan imtiyazlara gelirsek, bunların en önemlisi gümrük ve 

gelir vergileri başta olmak üzere vergi konusunda tanınan ayrıcalıklardı. Gümrük 

vergisi konusundaki uygulamalar sınırlı ve sınırsız olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. 

Bazı fabrikalara tanınan gümrük imtiyazı, sadece faaliyette bulundukları bölgedeki 

satışlarıyla sınırlıydı. Bölge dışına yaptıkları satışlardan gümrük vergisi talep 

edilmekteydi. Ama gümrük vergisi konusunda tanınan muafiyet, çoğunlukla bölge 

sınırlaması olmaksızın bütün ülkede geçerliydi. Bu konudaki başka bir ayrıcalığa 

gelirsek: Gümrüğe gelen ürünlerden sadece gümrük vergisi alınmaz, bazı resim ve 

harçlar da talep edilirdi. Bazı fabrikalara tanınan imtiyaz ise, gümrük vergisi 

haricindeki bütün ilave vergilerden muafiyet şeklinde uygulanmaktaydı. Özel 

fabrikalar için ödenmesi gereken ikinci önemli vergi kalemi, gelir vergisiydi. 

Fabrikaların ürettiği ürün üzerinden öşür, hums ve sümün gibi vergi oranını belirten 

isimlerle gelir vergisi alınmaktaydı. Özel fabrika sahipleri Tanzimat döneminin yeni 

uygulamaları karşısında artan maliyetlere karşı sübvansiyon olarak, bu vergilerde 

indirim talep etmekteydiler. Enine boyuna görüşülüp her açıdan tartışılan bu talepler, 

çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu konudaki diğer bir imtiyazsa; özel fabrikalara 

faaliyette bulundukları bölge içerisinde hammadde temin etme, üretme ve ürünü 

satma konusunda tekel hakları tanınmasıydı. 4  

 

Osmanlı Devleti özel fabrikalara tanıdığı bu imtiyazların suiistimalini 

engellemek içinse tedbirler almayı ihmal etmemiştir. Devlet için iktisadi hayatın 

                                                 
3 Ahmet Kala, “Osmanlı Devletinde Sanayileşmenin Đlk Yıllarında Özel Fabrikalar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları, S:83, Đstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1993, s.108-110. 
4 A.e, s.111-113. 
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gerekliliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Örneğin gümrük resminden 

muaf olan bir fabrika, başkasının ürünlerini de kendi ürünü gibi gösterip gümrük 

vergisiz mal satışı yapabilir. Bunun için bölgenin Meclis-i Đmarınca, sadece bu 

ayrıcalığa sahip fabrikanın ürünlerine vurulmak için özel bir damga hazırlanmıştır. 

Vergi muafiyeti ile üretimde bulunan fabrikaların fiyat politikası içinse, o ürünün 

gümrük tarifesi fiyatı esas tutularak bir fiyat sınırı getirilmişti. Böylelikle fiyatlarda 

oynama yaparak, haksız kazanç elde etmeleri engellenmek isteniyordu. Bu konudaki 

son uygulama ise, tekel hakkı tanınan fabrikaların konuyla alakalı diğer isteklileri 

engellemesinin önlenmesiydi. Bu aşamada Osmanlı Devleti tekel haklarını çok 

dikkate almamıştır. Devlet kendi vatandaşı olduktan sonra, sanayi yatırımı yapmak 

isteyen her girişimciye müsaade edilmesi taraftarıydı.  5 

 

Osmanlı Devleti sanayileşme konusundaki çabalarını hem daha organize 

gerçekleştirebilmek, hem de sanayileşme konusundaki hataları bertaraf edebilmek 

amacıyla; 1864 yılında Islah-ı Sanayi Komisyonunu kurdu. Bu komisyonla Osmanlı 

sanayi üretiminin üzerindeki durgunluğu atmak ve Avrupa ürünlerine karşı rekabeti 

arttırmak amaçlanıyordu. Komisyon tespit ettiği dört ana problem üzerine çalışmıştır. 

Belirlenen problemler gümrük vergileri, fuarlar, teknik eğitim ve loncaların ıslahıydı. 

Komisyon öncelikle Balta Limanı ticaret antlaşması sonrası yürürlüğe giren gümrük 

vergisi oranlarının, ihracat için daha uygun şartlara getirilmesine çalışmıştır. Đkinci 

olarak yerli ürünlerle Avrupa’nın yeni teknik gelişmelerini Osmanlı üreticisinin 

önünde buluşturacak, ticaret fuarları düzenlemiştir. Üçüncü olarak mekanize 

teknolojiyi kullanma konusunda eğitimli işgücünü yetiştirmek için okullar açmış ve 

tercüme faaliyetlerinde bulunmuştur. Son olarak da organizasyonları yeni dönemin 

ihtiyaçlarını karşılayamayan loncaların yerine, rekabet gücü en az olanlardan 

başlamak üzere kooperatif ve ticari birliklerin kurulmasını teşvik etmiştir. 6 

 

Islah-ı Sanayi Komisyonu yaklaşık bir buçuk yıllık bir hazırlık sonunda; 

simkeşhane, debbağhane, kumaşçı, kemhacı, çatma yastıkçı, dökmeci, demirci ve 

                                                 
5 Kala, “Osmanlı Devletinde Sanayileşmenin Đlk Yıllarında Özel Fabrikalar”, s.121-122. 
6 Onur Yıldırım, “The Industrial Reform Commission as an Institutional Innovation During the 
Tanzimat”, Arab Historical Review for Otoman Studies, S:17-18, 1998, s.118. 
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zilci esnafının şirket halinde birleşmesi gerektiğini tespit etti. Bunun için de mümkün 

olduğunca sermaye toplanması gerekmekteydi. Đlgili esnaf nezdinde yapılan 

girişimler neticesinde simkeşhane, saraçhane ve debbağhane esnafı şirket halinde 

birleştirildi. Bunu diğerlerinin başvurusu izledi. Ne var ki komisyonun faaliyetleri 

ancak on yıl kadar sürdü. 10 Ağustos 1874 tarihinde bir sadrazamlık tezkeresiyle, 

komisyonun yürütmekte olduğu görevlerin Đstanbul Şehremanetine devredildiği 

bildirildi. Islah-ı Sanayi Komisyonu dağılmakta olan Đstanbul esnafını toplayarak 

onlara modern üretim teknik ve yöntemlerini kazandırmak amacıyla harcadığı çaba 

ortadayken, bu komisyonun feshedilmesi Osmanlı Devleti’ndeki bürokratik 

zihniyetin bir göstergesidir. Zira o zamana kadar komisyonun çabalarıyla az da olsa 

bir gelişme kaydetmiş olan esnaf, yine kendi haline terk edilmiştir. 7 

 

Nitekim bunun bir hata olduğu daha iki yıl geçmeden anlaşılarak, Islah-ı 

Sanayi Komisyonunun yürüttüğü işleri yapmak üzere Ticaret ve Ziraat Meclisi 

kurulmuştur. Bu meclisin konusu olan iktisadi meseleler arasında, sanayiyle ilgili 

sekiz ana başlık sayılabilir. Bunların ilki mevcut sanayi okullarının idaresi ve 

gereken yerlere yenilerinin tesisidir. Đkincisi sanayi imalat teknikleri, makineler, 

diğer alet edevatın inşası ve sanayi mühendislik biliminin öğretileceği Đstanbul’da bir 

okul açmaktır. Üçüncüsü yerli sanayi için teşvik ve tedbirlerin düşünülmesidir. 

Dördüncüsü sanayi sergilerinin açılmasıdır. Beşincisi ticaret ve sanayi bankalarının 

kurulması için çalışmalar yapmaktır. Altıncısı sanayi işçisi için sosyal güvenlik 

kurumları teşkil edilmesi ve yönetilmesidir. Yedincisi sanayi, fabrika ve makineler 

ile ilgili; icat, geliştirme ve ithalatla ilgili gerekli mevzuatın hazırlanmasıdır. 

Sonuncusuysa sanayi istatistikleri düzenlenmesidir. Tanzimat sonrası dönemde 

sanayiyi ve ekonomiyi geliştirmek için meclis ve komisyonlar kurulmuşsa da, 

zamanın siyasal ve ekonomik istikrarsızlığı bunların faaliyetlerinde başarı 

kazanmalarını engellemiştir.  8 

      

                                                 
7 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara, Türkiye Đş 
Bankası Kültür Yayınları, 1988, s.43-44.   
8 A.e., s.44-45. 
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Sanayinin gelişimiyle ilgili komisyonların kurulup faaliyette bulunduğu bu 

devirde, sanayide yeni bir uygulama olarak marka ve patent kavramları ortaya 

çıkmıştır. Yüzyıllar boyu esnaf ölçeğinde ve dükkânlarda üretim yapılırken, Sanayi 

Devrimi sonrası üretim süreçleri fabrikalara kaymaya başlamıştır. Bu tarihe kadar 

sınaî mülkiyet hakkı, üretim imtiyazı şeklinde kullanılmaktaydı. Belirli bir konuda 

üretim yapma imtiyazı, o konuda faaliyette bulunan esnafa aitti. Esnaf doğrudan 

halka veya toptancı tüccara ürettiği malı satmaktaydı. Esnaf birliği ürettiği malın 

aynı zamanda ticari markasını oluşturmaktaydı. Tüccar esnaftan satın aldığı ürünü 

bölge dışına çıkaracak olursa, kendisine malı hangi esnaf birliğinden aldığına dair bir 

belge verilirdi. Bu belgede yer alan ürünü üreten esnaf birliği ibaresi, aynı zamanda o 

ürünün markasını oluşturmaktaydı. Ayrıca el üretimine dayalı ürünlerde marka, 

ürünün kendisi olduğu için ilave bir işarete gerek duyulmamaktaydı. Yalnız 

fabrikaların fazlalaşmasıyla birlikte, durum farklılaşmaya başladı. Çünkü aynı veya 

yakın teknolojilerle üretim yapıldığından, sınaî ürünler birbirinden ancak işaret 

konularak ayırt edilebilecekti. 9  

 

Bu durum sınaî mülkiyet hakkını korumak için bazı yeniliklerin yapılmasını 

gerektirmiştir. Bu konuda gerçekleştirilen ilk uygulama, 1871 tarihli Alamet-i 

Farika-Marka Nizamnamesidir. Bu nizamname Türk sınaî mülkiyet hakları tarihinde 

daha önce dolaylı korunan sınaî mülkiyet haklarını doğrudan korumaya yönelik ilk 

mevzuattır. 10 “Fabrika Mamulâtıyla Eşyayı Ticariyyeye Mahsus Alamet-i Farikalara 

Dair Nizamname” başlığıyla yayınlanan bu nizamname, 1888 tarihinde sadece 

başındaki fabrika kelimesi çoğul yapılarak yenilenmiştir. Bu nizamname ile marka 

sahibi izinsiz olarak kendi markasının kullanıldığını tespit ettiği takdirde; mahkeme 

vasıtasıyla kendi markasının kullanıldığı eşyanın cins, şekil ve miktarını tespit ettirip, 

bunlara el koydurtabilir. Sınaî mülkiyet haklarının doğrudan ürüne dayalı olarak 

korunmasının ikinci aşamasıysa, 1879 yılında yürürlüğe giren Đhtira Beratı-Patent 

Kanunudur. Bu kanunda patent verilerek korunacak buluşlar belirtilmiştir. Buna göre 

                                                 
9 Ahmet Kala, Đhtira Beratı’ndan Patent’e, Alamet-i Farika’dan Markaya: Türk Sınaî Mülkiyet 
Hakları Tarihi, Ankara, Türk Patent Enstitüsü Yayınları, 2008, s.94-95. 
10 Ahmet Kala, Đrfan Đnce, Alamet-i Farika’dan Marka’ya (1871…), Ankara, Türk Patent Enstitüsü 
Yayınları, 2006, s.X. 
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sanayide yenilik, yeni bir ürün, yeni bir metot veya bilinen metodu yenilikte 

kullanmak buluş kabul edilir ve bunlar patentle korunur. 11      

 

Osmanlı Devleti’nin bütün bu çabalarına rağmen, 19. Yüzyılın ikinci 

çeyreğinden itibaren yoğunluk kazanan devlet ağırlıklı fabrikalaşma girişimleri; 

1860’lara gelindiğinde çoğunlukla durma noktasına geldi. Bu durumun sebeplerine 

gelecek olursak, Osmanlı Devleti fabrikaların işleyişi için gerekli olan sermaye ve 

vasıflı işgücünü temin edebilmiştir. Fakat hammadde ve teknoloji konusunda 

sıkıntılar cereyan etmiştir. Sanayi teknolojisi ithal edilerek ve büyük kaynak 

tahsisleriyle kurulan fabrikalara yeterli ve kaliteli hammadde temin edilememesi, 

işlerliklerine büyük sekte vurmuştur. Bu duruma zaman içinde teknolojilerinin de 

yenilenememesi eklenince, fabrikalar rekabet gücünü büyük ölçüde kaybetmişlerdir. 

Teknoloji ithal edilerek eski teknolojinin yenilenmesiyse çok maliyetli olduğu için, 

bir süre sonra fabrikalar ya kapanmakta ya da verimsiz ve hazineye büyük yükler 

getiren devlet işletmeleri olarak faaliyetlerine devam etmekteydiler. Ayrıca 

fabrikaların duraklama devrinde devletin dış ve iç borçlanması da artınca, sanayi 

yatırımlarına ayrılması gereken miktarlar borç ödemelerine tahsis edilmiştir. Bu 

durumda fabrikaların yenilenebilme imkânını tamamen ortadan kaybolmuştur. 

Teknoloji gelişimine ağırlık vermeden ithal teknoloji ile fabrika ve sanayi yatırımları 

yapmanın maliyeti, Osmanlı Devleti için çok ağır olmuştur. 12    

 

Ana sorunu teknoloji yenileyememek olan Osmanlı fabrikalarının 

işleyişindeki diğer problemlere gelirsek: Pazar garantisinin teknik gelişimi teşvik 

etmemesi, yabancı teknik danışmanlarla Osmanlı işçisi arasında yaşanan problemler, 

fabrikalarla toplumun geri kalanı arasında yaşanan çıkar çatışması ve konunun 

uzmanı olmayanlara fabrika yönetimlerinde görev verilmesidir. Đlk olarak pazar 

garantisi; nerdeyse her devlet fabrikası askeriye, devlet memurları ve saray gibi 

garanti bir pazara sahipti. Bazı devlet fabrikalarına yetimhane vb. kaynaklardan ucuz 

işgücü de temin edilmişti. Pazar ve işgücü temini konusundaki ayrıcalıklar önemli bir 

                                                 
11 Kala, Đhtira Beratı’ndan Patent’e, Alamet-i Farika’dan Markaya: Türk Sınaî Mülkiyet 
Hakları Tarihi, s.89, 91, 101, 105, 121. 
12 Ahmet Kala, “Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan Çalışmalarla Đlgili Genel Bir 
Değerlendirme”, TALĐD, C:1 S:1, Đstanbul, 2003, s.252-253 
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avantaj gibi gözükse de, bu durum gelişmeyi engelleyen bazı sakıncalar 

doğurmaktaydı. Çünkü fiyat ve kaliteden bağımsız olarak garanti altına alınmış 

satışlar, devlet fabrikalarına maliyetleri düşürmek amacıyla verimliliği arttırmak için 

çok az teşvik sağlamaktaydı. Ayrıca teknik danışman olarak fabrikaların işlerliğini 

sağlamak için getirtilen yabancı uzmanlarla, Müslüman Osmanlı işçiler arasında bazı 

kültürel sorunlar yaşanmıştı. Dil sorunu iletişimde bazı problemler doğurmuştu. 

Yabancı uzmanların tavsiyeleri birçok sefer göz ardı edilmiştir. Birçok seferde 

kiralanan yabancı uzmanlar; işlerinin sadece hâlihazırdaki makineleri işletmek 

olduğuna, kimseye yeni bir tekniği öğretmek zorunda olmadıklarına inanmaktaydılar. 

Ayrıca Avrupalılarla Osmanlı işçiler arasındaki ücret uçurumları ilişkileri 

kötüleştirmekteydi. Bu konudaki üçüncü faktör olan loncalar ve esnafın çakışan 

çıkarları da, devlet fabrikalarının verimliliklerine darbe vurmaktaydı. Bu konudaki 

son problemse, fabrika yönetimlerine atanan devlet görevlilerinin çoğunlukla 

konunun uzmanı olmamalarıdır. Bu durumda Osmanlı fabrikalarının yapısı değişmek 

zorundaydı. Çünkü devlet fabrikaları verimli ve etkili çalışamamaktaydı. Çözüm 

gelmekte gecikmedi. 1880’lerden itibaren Osmanlı sanayinde özel girişimin rolü 

artmaya başladı. Yeni bir model doğmaktaydı. 13 

 

Bu yeni modelin adıysa imtiyazlı fabrika sistemiydi. Đmtiyaz sistemi daha 

önceden başlayıp farklı alanlarda da uygulanmıştır. Fakat fabrikalarda uygulanan 

imtiyaz sistemi en mükemmel formuna 1880’lerde ulaşmıştır. Fabrika imtiyaz 

sisteminin işleyişine gelecek olursak, bu sistemin en birinci hedefi yerel sanayiye 

Avrupa mamulleriyle fiyat rekabeti gücü kazandırmaktı. Sistemde fabrika kurmak 

isteyen girişimci devlete imtiyaz talebiyle başvurmaktaydı. Bu imtiyazla devlet 

fabrika kuracak girişimciye, sınırları net bir şekilde belirlenmiş bir bölgede ve belirli 

bir süre için tekel hakkı tanımaktaydı. Bu bölgede ve bu süre içerisinde konuyla ilgili 

ikinci bir fabrika kurulması kesinlikle yasaklanmaktaydı. Yalnız imtiyaz sahibi 

hâlihazırdaki mevcut esnafın faaliyetlerine karışamazdı. Ayrıca alınan imtiyazla 

üretilmesi planlanan malın; gerek yurtdışından gerekse Osmanlı Devleti’nin diğer 

bölgelerinden imtiyaz bölgesine sokulmasına da, imtiyaz sahibi müdahalede 

                                                 
13 Donald Quataert, Manufacturing and Technology Transfer in the Ottoman Empire, 1800-1914, 
Đstanbul, Isis Press,  1992, s.31-33. 
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bulunamamaktaydı. Devlet imtiyaz sahibine ilave destek olmak için; hammadde 

temininde, teknoloji transferinde ve ürün satışında çoğunlukla vergi kolaylıkları 

getirmekteydi. Bazen bedelsiz fabrika arazisi de, imtiyaz sahibine tahsis edilirdi. Bu 

sistem hem girişimci, hem de devlet için önemli avantajlar sağlamıştır. Girişimci 

aldığı sınırlıda olsa tekel hakkı ve devletin sağladığı imkânlarla, piyasadaki rekabet 

gücünü arttırmıştır. Devlet ise finansman güçlükleri çektiği bir dönemde, zaten kıt 

olan imkânlarını Avrupa rekabetine açık sanayi yatırımlarında kullanmak zorunda 

kalmamıştır. Eğitim ve altyapı yatırımlarına daha çok bütçe ayırabilmiştir. Sistemin 

detaylarına gelecek olursak:   

 

Đmtiyaz sisteminin uygulanışı anlatılırken, öncelikle sistemin 1. Meşrutiyete 

kadar olan süreçteki gelişme safhası anlatılacaktır. Daha sonraysa 1880’lerde asıl 

formunu bulan sistemin, sektördeki uygulamalarına geçilecektir. Sistem 

uygulanmaya ilk başlandığında, girişimci öncelikle fabrikasını kurmak zorundaydı. 

Fabrika faaliyete geçtikten sonra, sahibi devlete imtiyaz talebiyle başvururdu. 1845 

yılında Paşabahçe’de inşa edilmiş porselen, çini ve tuğla imal eden fabrikanın 

ortaklarından Yusuf Efendi, fabrikanın masraflarını çıkartılabilmek için 15 senelik 

bir imtiyaz talebinde bulunmuştur. Đmtiyaz sistemi ilk aşamalarında, bu şekilde 

hâlihazırda inşa edilmiş bir fabrikaya tekel hakkı tanınması şeklinde 

uygulanmaktaydı.  

 

Fakat uygulama nihai yapıda daha farklı bir şekle girmiştir. Girişimciye 

öncelikle konuyla ilgili imtiyaz alma şartı getirilmiştir. Đmtiyaz talebinde bulunan 

girişimci, başvurusunu Ticaret ve Nafıa Nezaretine yapmaktaydı. Bu nezaretin ön 

elemesinden geçen talepler, daha sonra nezaretin tezkiresiyle beraber Şurayı Devlet 

Tanzimat Dairesine havale edilmekteydi. Bu dairedeki görüşmelerde imtiyaz 

talepleri; faaliyette bulunulmak istenen sektör, imtiyazın geçerli olacağı coğrafi alan 

ve süre başta olmak üzere her bakımdan incelenmekteydi. Bu taleplerin 

incelenmesinde, ekonominin tabi işleyişinin bozulmamasına da büyük özen 

gösterilmekteydi. Ayrıca girişimcinin aldığı imtiyazın gereğini yerine getirmesi için,  

görüşmelerde fabrika inşaatının tamamlanma süresi mutlaka tespit edilmekteydi. 

Şurayı Devlette görüşmeleri tamamlanan imtiyaz talebi, üst merci olarak Meclisi 
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Vükelaya sevk edilirdi. Meclisi Vükela teklifi uygun bulursa, padişahın onayına 

sunar ve süreç tamamlanırdı. Fakat Meclisi Vükelada tekrardan görüşülmesi gereken 

hususlar tespit edilirse, imtiyaz talebi Tanzimat Dairesine geri gönderildi.   

 

Uygulamadaki biçim değişikliğinin en önemli gerekçesiyse, Osmanlı 

Devleti’ndeki sermaye birikiminin yetersiz olmasıdır. Girişimci konuyla ilgili 

faaliyette bulunma tekeli olan imtiyazını teminat göstererek, şirket kurup sermaye 

toplayabilecektir. Sermaye birikimindeki yetersizlikler, Osmanlı Devleti’nde imtiyaz 

mukavelenamelerinin mutlaka kendisinden geçtiği Şurayı Devlet Tanzimat 

Dairesinin de dikkatini çekmiştir. Daire imtiyaz vermenin sanayi ve serbest ticaretin 

doğal işleyişine zararlı olduğunu düşünmektedir. Bunun içinde fabrika kurma 

taleplerine imtiyaz değil de, sadece ruhsat verilmesi taraftarıdır. Fakat sermaye 

yokluğu dolayısıyla birçok girişimin sadece teşebbüs aşamasında kalması 

dolayısıyla, şartları dikkatle incelenerek fabrika kurmak isteyen girişimcilere imtiyaz 

verilmesini uygun bulmaktadır.  

 

“…sanayi-i umumiye ve adiyeye mahsus teşebbüsat içün imtiyaz itası ise serbest-i 
ticaret ve sanata mugayir ve binaenaleyh mazarr olacağı cihetle muvafık-ı maslahat 
olamayacağından mezkûr fabrika içün imtiyaz itasından sarf-ı nazarla ruhsat verilmesi 
lüzumı dermeyan kılınmışsa da şimdiye kadar vuku bulan tecarib-i adedide ile sabit oldığı 
üzere umur-ı cesimiin ferdan olmayarak ruhsatla inşası lazım gelen bu misüllü fabrikalar 
içün sermaye tedariki müşkil olmayla ol babda vuku bulan mutalebatın hemen umumisi 
teşebbüs derecesinde kalmış olduğını…” 14  

 

Sistemin gelişim süreci anlatıldıktan sonra, porselen ve çini sektöründe 

fabrika kurmak amacıyla faaliyette bulunanlara gelelim. Bu konuda imtiyaz almayı 

başaran üç girişimci tespit edilmiştir. Bunlar Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu 

Salih Münir Bey, Mimar Yanko Bey ve Đngiliz Robert Campell’dır. Bu üç 

girişimcinin haricinde imtiyaz almayı başaramadığı halde, konuyla ilgili faaliyetleri 

tespit edilen üç ayrı şahıs daha bulunmaktadır. Fransız De Lenjevil’in teşebbüsü bilgi 

toplama aşamasında kalmıştır. Kütahyalı çini ustası Hafız Mehmet Emin Efendi, 

atölyesini fabrika boyutlarına taşımak istemiştir. Fakat başlangıçtaki araştırmalara 

rağmen, tesisinin motorla çalışan bir fabrikaya dönüştüğüne dair bir bilgiye 

                                                 
14 BOA A.DVNS.MKLT.d.13. s.9. 



 16 

ulaşılamamıştır. Hafız Mehmet Emin Efendinin çalışmasına atölye ölçeğinde devam 

ettiği sanılmaktadır. Đmtiyaz almayı başaramayan üçüncü girişimcimizse, 

Erzurum’da çimentodan çini basmak isteyen Şitarek veledi Pedros’tur. Kuracağı tesis 

için yurtdışından getirmek istediği alete vergi muafiyeti istemiştir. Fakat bu aletin 

motorla çalışmadığı tespit edilince, teklifi reddedilmiştir. 

 

Đmtiyaz almayı başarmış ilk girişimci, Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu 

Salih Münir Beydir. Kendisi Beykoz Çubukluda kuracağı fabrika için on beş 

yıllığına imtiyaz almıştır. Bu konudaki ikinci girişimciyse Mimar Yanko Beydir. 

Kendisine kuracağı fabrika için 40 yıllık bir imtiyaz verilmiştir. Devlet ayrıca 

kendisine bedelsiz fabrika arazisi de tahsis etmiştir.  Bedelsiz fabrika arazisiyle Salih 

Münir Beyden 25 yıllık daha uzun bir imtiyaz müddetinin sebebi, Mimar Yanko 

Beyin imtiyazının yap-işlet-devret tarzı verilmiş olmasıdır. Girişimcilerin imtiyaz 

talebi sürecindeki faaliyetleri, Sadaret tasnifindeki mukavelat defterlerinden takip 

edilmiştir. A.DVNS.MKLT.d.2 numaralı defter Salih Münir Beyin, 

A.DVNS.MKLT.d.7 numaralı defterse Mimar Yanko Beyin imtiyazıyla ilgili 

bilgileri içermektedir. Defterlerde ilk gösterilen ilgili imtiyazın mukavelenamesidir. 

En başta mukavelenamenin kiminle imzalandığı belirtildikten sonra, onaylanıp son 

şeklini almış mukavelenamenin şartları sıralanmıştır. Akabinde Şurayı Devlet 

Tanzimat Dairesindeki görüşmeler bahsine geçilir. Bu görüşmelerde yaşanan bütün 

tartışmalar; gerek devlet kanadından, gerekse girişimciden kaynaklansın tüm 

detayıyla anlatılır. Gerekirse farklı mercilerden görüşler istenir. Tanzimat Dairesinde 

girişimciyle mutabakat sağlandıktan sonra, konu Meclisi Vükelaya havale edilir. 

Burada da onaylanan imtiyaz vekiller tarafından imzalanır. Defterde gösterilen son 

ayrıntıysa, padişahın onay yazısıdır. Mimar Yanko Beyin yedi numaralı defterdeki 

imtiyazındaysa, Salih Münir Beyden farklı olarak kuracağı şirketle ilgili detaylar 

vardır. Sermaye birikimini sağlayabilmek için, girişimciler imtiyazlarını teminat 

göstermek şartıyla şirket kurup hisse senedi çıkartabilmekteydiler. Salih Münir Beyin 

mukavelenamesinde şirket kurma şartı yoktur. Fakat Mimar Yanko Beye böyle bir 

şart getirilmiştir. Bunun için mukavelenamesinin hemen peşi sıra, imtiyaz 

görüşmelerinin kaydından önce, kuracağı şirketin nizamnamesi eklenmiştir.  
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Üçüncü girişimcimiz Robert Campell’ın imtiyazınınsa, 2. Meşrutiyet sonrası 

verildiği için bazı ufak farklılıkları vardır. Öncelikle imtiyazla ilgili bilgilere, iradeler 

tasnifinden bir belgede rastlanılmıştır. Đlk iki imtiyazın kaydının tutulduğu mukavelat 

defterlerinde Robert Campell’a ait bir kayda rastlanmamıştır. Yine ilk iki imtiyazın 

aksine Robert Campell’ın talebi, Şurayı Devlette iki ayrı aşamada ele alınmıştır.  

Nafıa ve Maarif ve Maliye dairesinde görüşülen imtiyaz talebi, direkt hükümet 

onayına gönderilmek yerine; Şurayı Devletin Umumi Heyetinde tekrardan 

incelenmiştir.      
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1) PORSELEN VE ÇĐNĐ ÜRETĐMĐNDE ESNAFTAN FABRĐKAYA 

GEÇĐŞ 

 

Tarih öncesi dönemlerde çömlek yapımından çok önceleri insanlar; taş, 

kemik, deri ve ahşap gibi doğal malzemelerle çeşitli eşyalar yapmışlardır. Fakat 

bunlarla ilgili uygulama kullanılan malzemenin biçim ve boyutuyla sınırlı kalmıştır. 

Kullanılan ürünün kendisi niteliksel bir dönüşüme uğramamıştır. Plastik özellikler 

taşıyan kil ise istenilen şekle girmiş, pişirildiğinde verilen şekli korumuş, gereken 

sıcaklığa ulaştırıldığındaysa plastikliğini kaybederek bambaşka bir renk ve dokuya 

bürünmüştür. Böylelikle kullanım eşyaları için ana malzeme olmuştur. Kilden 

yapılmış kapların ateşte pişirilmesine Neolitik Çağda başlanmıştır. Çeşitli kültürlerin 

yaşadığı Anadolu ve Ortadoğu’da, MÖ 7000-6000’de ortaya çıkan seramiğin en eski 

örneklerini Anadolu’da Hacılar, Çatalhöyük, Beyce Sultan, Demircihöyük gibi 

arkeolojik kazılarda bulunan kaplar oluşturur. Toprak kaplardan porselene doğru 

uzanan sürecin kökenini çömlekçilik oluşturur. Son araştırmalara göre, Anadolu’da 

çömlekçi çarkı ilk kez Erken Tunç Çağı’nda Troia’da kullanılmıştır. Adını Afrika ve 

Asya’nın bazı bölgelerinde bulunan beyaz küçük deniz salyangozu “porcellana”dan 

alan porselen, deniz kabuğu ya da incinin annesi anlamlarına gelir. Portekizce bir 

kelime olan “porcellana” Latince istiridye anlamına gelen “porcella” sözcüğünden 

türemiştir. Deniz kabuğuna benzeyen, parlak beyaz ve yarı saydam görüntüsünden 

dolayı, bu ince sanat eserleri de porselen adını almıştır. Porselen ilk kez Tang 

Hanedanlığı (MS 618-907) döneminde Çin’de üretilmiş ve bu sebeple çini veya Çin 

işi gibi terimlerle adlandırılmıştır. Avrupa’nın porselenle tanışmasıysa, ünlü 

Venedikli gezgin Marco Polo sayesinde olmuştur. 1295’te Çin’den dönerken yanında 

getirdiği porselenlerin, Avrupa’da görülen ilk örnekler olduğu kabul edilir. 1 

 

Porselen temel olarak bir çeşit beyaz kil olan kaolin ile öğütülmüş Çin taşı 

denen petuntsenin karışımından elde edilir. Kaolin istenilen şekle kolay girmesi 

dolayısıyla, çömlekçilikte kullanılan bir maddedir. Petuntse ise 1450 santigrat 

                                                 
1 Demet Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, haz. 
Đlona Baytar, Đstanbul, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2007, s.11-13. 
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dereceye varan bir ısıya çıkartıldığında adeta cama dönen, porselen yüzeyinin 

parlaklığını sağlayan maddedir. Porselen imalinde petuntse toz haline getirilip, 

kaolinle karıştırılır. Karışım şekil almaya müsait bir yapıdadır. Nihai hedeflenen 

şekle sokulan karışım, fırında uygun ısıda pişirildiğinde de porselene dönüşür. Bu 

işte ısı kontrolü çok büyük önem taşır. Petuntsenin kaolinin üzerinde parlak ve cam 

gibi bir yüzey oluşturabilmesi için, çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Fakat ısı 

aşırı yükseltilirse, pişmek için hazırlanmış malzemeler deforme olup, şekillerini 

kaybederler. Porselen imalinde fırının ısısının yüzeyde camlaşma sağlayacak kadar 

yüksek ve ürünün deformasyonuna sebep olmayacak kadar düşük olması 

gerekmektedir. 2  

 

Yapılışlarında kullanılan temel maddedeki farklılıklara göre porselen sert 

hamurlu, yumuşak hamurlu ve “bone china” olarak üç gruba ayrılır. Sert hamur, 

porselen yapımcılarının her zaman kullandıkları ideal malzemedir. Doğal ya da 

gerçek porselen olarak da adlandırılan bu tür, ilk defa Çinliler tarafından kaolin ve 

petuntse karıştırılarak elde edilmiştir. Yumuşak hamurlu porselense, Çin’de üretilen 

sert hamurlu porseleni taklit etme sürecinde Avrupa’da geliştirilmiştir. Bu türe bazen 

yapay porselen de denir. Diğer bir porselen çeşidi olan “bone china” ise kaolin ve 

petuntse karışımına yanmış hayvan kemiği tozu eklenmesiyle üretilen bir 

malzemedir. Đngiliz porselen üreticileri bu karışımı 1750’lerde keşfetmişlerdir. Halen 

tüm dünyaya “bone china” adıyla üretmektedirler. Bu karışım gerçek sert hamurlu 

porselen kadar sert ve dayanıklı olmasa da, yumuşak hamurlu porselenden daha 

dayanıklıdır. Hamura kemik tozu katılması porselenin ışık geçirgenliğini arttırır. Sert 

hamurlu porselen yaklaşık olarak 1400 santigrat derecede, yumuşak hamurlu 

porselen ise 1250 santigrat derecede fırınlanır. Porselen gibi ana maddesi kil olan 

ancak daha düşük ısıda pişirilen seramikle porselen arasında, pişirme dereceleri 

dışında görülen bazı farklılıklar da vardır. Bunlar porselen ışığı geçirir, seramik 

geçirmez. Porselende sır ve hamur birbirinden ayrılmaz bir yapı gösterir. Seramikte 

ise sır, bir darbeyle kolayca çatlayabilir veya kopup düşebilir. 3    

                                                 
2 George Savage, Porcelain Through the Ages, Londra, Penguin Books, 1954, s.25-26. 
3 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.13-14. 
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Çini kelimesinin aslı Osmanlıca olup, Çin’e ait ve Çin işi kimi anlamlar taşır. 

Çeşitli biçimlerdeki levhaların renklendirilip sırlanarak fırınlanması sonucu, eriyen 

sırın çini hamurundan yapılmış levha üzerinde meydana getirdiği koruyucu saydam 

tabaka çini sanatının esasıdır. Çini kullanıldığı mimari süslemeye solmayan bir 

renklilik getirmiştir.  Çeşitli devir ve bölgelere göre teknik değişiklikler göstererek 

zenginleşen çininin ilk örnekleri, tuğla üzerine renkli sırın kullanılmasıyla eski Mısır 

ve Mezopotamya’da oluşturulmuştur. Sırlı levhaların Đslamiyet’ten önce Uygurlar 

tarafından kullanılmış olduğu bilinmektedir. Bu durum çininin Türk sanatındaki 

köklü geçmişini gösterir. Fakat çini büyük bir teknik çeşitlenme ve sürekli 

gelişmesini asıl Đslam sanatında ve daha çok Đslamiyet’ten sonraki Türk sanatında 

ortaya koymuştur. Mimari eserlerde çini süslemelerinin bu sanat dalının asıl 

gelişmesini sergilediği Türk-Đslam sanatında Karahanlılar, Gazneliler ve 

Harzemşahlar’dan itibaren kullanıldığı görülmektedir. Horasan ve Đran’daki 11 ve 12 

yüzyıllara ait Büyük Selçuklu yapılarının çinilerle süslü olduğu, yazılı kaynaklardan 

ve kalıntılar üzerindeki izlerden öğrenilmektedir. Đran’da mimari ile en uygun şekilde 

bağdaşan mozaik çini sanatı, 14. yüzyılda Đlhanlılar zamanında büyük bir gelişme 

göstermiştir. 4 Doğuda Türkistan’da ve Đran’da, Moğollar ve Selçuklular tarafından 

abidelerde yoğun bir çini kullanımı olduğu bilinmektedir. Bununla beraber Anadolu 

Selçuklularında ve Osmanlılarda çini; cami, medrese ve saray gibi abidelerin iç 

duvarlarının süslemesinde de kullanılmaya başlanmıştır. 5  

 

Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl 

büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu’da göstermiştir. Çeşitli tekniklerle sürekli 

zenginleşen bu sanat daima mimariye bağlı kalmış ve onun üstünlüğüne gölge 

düşürmediği gibi, meydana getirdiği renkli atmosferle binaların mekân etkisini de 

arttırmıştır. Anadolu Selçukluları ile çok çeşitli tipteki mimari eserler üzerinde büyük 

bir gelişme gösteren çini sanatı varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Her 

dönemin çini süslemesi, daha önceki dönemlerin üstün özelliklerini devam ettirirken 

yeni teknik buluş ve renklerle de bu sanatı zenginleştirmiştir. Đlk örneklerde sırlı 

                                                 
4 Şerare Yetkin, “Çini”, C.VIII, Diyanet Đslam Ansiklopedisi, Đstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1993, 
s.329.  
5 Mimar Şehabeddin, Selçukî ve Osmanlı Çinileri Đşçiliği, Đstanbul, Kâinat Kitaphanesi, 1930. 
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tuğla kullanıldığı, fakat kısa zamanda levha çini ve firuze, mor, yeşil, lacivert renkte 

sırlanmış levhalardan istenen örneğe göre kesilmiş parçaların alçı zemin üzerinde bir 

araya getirilmesi oluşturulan yüksek seviyeli kesme mozaik çini tekniklerine 

geçildiği görülür. Kesme mozaik tekniği daha çok dini yapılarda uygulanmış, köşk 

ve saray gibi sivil yapılarda ise duvarlar yıldız, haçvari, altıgen, kare, dikdörtgen gibi 

şekillerdeki geometrik çini levhalarla kaplanmıştır. Dini yapılarda ekseriyetle 

kullanılan geometrik kompozisyonların yanı sıra, rumi ve palmet gibi soyut bitkisel 

motiflerle zenginleştirilmiş kıvrık dallı süslemelere rastlanmaktadır. Bunlardan başka 

iri kufi ve sülüs yazılarla yapılmış çok etkileyici süslemelere de önemli bir yer 

verildiği görülmektedir. Buna karşılık sivil mimarinin çini süslemelerinde en fazla 

çeşitli duruşlarda resmedilmiş insan, av hayvanları, kuş, çift başlı kartal, ejder, sfenks 

gibi aralarında efsanevi yaratıklarında bulunduğu zengin bir figür çeşitliliği göze 

çarpar. Selçuklular ayrıca, sır üstüne uygulandığında metalik pırıltı veren perdah 

tekniğini de geliştirmişlerdir. 6 

     

1.1) PORSELEN VE ÇĐNĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEKNĐK BĐLGĐLER 

 

Porselen ve çini üretiminin net bir şekilde anlaşılabilmesi için, basit 

çömlekten porselene kadar çeşitlilik arz eden seramik üretimin bazı teknik 

detaylarından bahsetmek faydalı olacaktır. Bu konuda hammadde, hamur yapma, 

şekillendirme, fırında pişirme, sırlama, süsleme ve boyama teknikleri konusunda 

bilgiler verilecektir. Hammadde konusuyla başlayacak olursak, seramiğin ilk ihtiyacı 

iyi kildir. Porselen imalinde kullanılan kaolinde saf kildir. Kaolin beyaz renktedir. 

Orta kalite kil ise kırmızı renktedir. Kile şekil verebilmek için öncelikle hamur 

yapılması gerekir. Bunun için kil ufalanır, öğütülür ve açıkta bırakılır. Kar ve 

yağmurda kalması kilin şekil alma özelliğini arttırır. Saf kil hamur yapılmak için 

direk suya karıştırılır. Eğer kil saf değilse, su ile yıkanır ve dibe çöken kısmı alınır. 

Bu kısım kurutulduktan sonra tekrar hamur yapılır. Hamur kile su katarak elle veya 

ayakla karıştırıp ezmek suretiyle yapılır. Su ile karışan kilin moleküleri genişler ve 

                                                 
6 Yetkin, “Çini”, s.329-330. 
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şekil alma gücü artar. Çini imalinde su ile karıştırılıp hamur haline getirilen kil, tahta 

kalıplarla şekillendirilir. Bu kalıplar ya ayrı ayrı veya blok halindedir. Blok halinde 

kalıba dökülen hamur silindir ile ezilir. Havada biraz kurutulduktan sonra, cetvel 

veya keski ile parçalara ayrılır. Blok 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde 

kurutulur. Biraz kuruduktan sonra ayrı ayrı alınır ve rende ile eğelenir. Arkaları 

taraklanan çiniler en son fırına sokulur. 7 

 

Her çeşit seramik mamulâtı havada suyu çekilinceye kadar kuruduktan sonra 

fırında pişirilir. Fırının yavaş yavaş ısıtılıp, yavaş yavaş soğutulması gerekir. 

Soğutulma altından ateş alınarak yapılır. Fırının içi küçük bir oda gibidir. Eşyaları 

koymak için raflar vardır. Buralara sıralanan çömleklerin üstüne ikinci sıra konulur. 

Bu ayaklı raflar vasıtasıyla yapılır. Bu raflar çömlek üzerinde iz bırakır ve en üst 

sırada bu iz yoktur. Her seramik cinsinin pişme derecesi ayrı ayrıdır. Fırındaki ısı 

seger konileri vasıtasıyla kontrol edilir. Seger konileri kilden yapılmıştır. Bu koniler 

kullanılacağı sıcaklığa göre ayrı ayrı hazırlanır. Fırına konulan bu koniler uygun 

sıcaklıkta eğilirler. Pişirilen malzemedeki su 300-400 derecede buharlaşır. 1200 

derecede seramik taş gibi sertleşir. Çömlekler 800 dereceye kadar pişirilir. Elde 

edilen mamulât sırsız adi çömlektir. Porselen eşya 1400 derecede fırınlanır. Erime 

derecesine yakın pişirilir. Yüzeysel erime olabilir. Bu durumda fırına tuz atılarak sır 

verilir. Çiniler güneşte kurutulduktan sonra 1200 derecede fırında pişirilir. Çiniler 

pişirilmeden önce astarlanır, boyanır ve sırlanır. Sırlama basit manasıyla seramiği bir 

cam tabakasıyla kaplamaktır. Sırsız seramik su sızdırır. Sızdırmazlığı sağlamak için 

seramiği sırlamak şarttır. Sırın esası erimiş kumdur. Daha kolay erimesi ve şeffaf sır 

elde etmek için kurşun, mat sır elde etmek içinse çinko katılır. Kitle halindeki sır toz 

haline getirilip, sulandırılır. Renkli sır elde etmek için maden oksitleri ilave edilir. 

Yalnız bu renkler ancak piştikten sonra ortaya çıkar. Demir oksit kırmızı, bakır oksit 

yeşil ve kobalt mavi renk verir. Güneşte kurutulmuş seramiğe bir astar geçirilir. 

Astar bir çeşit kildir. Sıvı halindeki sır ya fırçayla, ya da püskürtülerek seramiğin 

üzerine sürülür. Bazen seramik dosdoğru sır içine batırılır. Sır güneşte biraz 

                                                 
7 Oktay Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları:10, 1965, s.24-25. 
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kurutulduktan sonra fırınlanır. Đyi sır malzemeye iyi bağlanarak yüzeyde onunla 

eriyerek birleşir. Đyi sır çelikten sert, genişlemesiyse üstüne sürüldüğü eşya ile eşit 

olmalıdır. Fırında sırın suyu buharlaşır, sıcaktan sır eriyerek kabın etrafını kaplar. 

Porselen eşyada sırlama kendi kendine olur. Yani pişirme neticesinde pürüzsüz ve su 

geçirmeyen bir ürün elde edilir. 8   

    

Boyama teknikleri sır içi, sır altı ve sır üstü olmak üzere üç bölüme ayrılır. Sır 

içi tekniğinde seramik renkli sırla süslenir. Seramik dosdoğru monochrome bir sırla 

kaplanabilir. Sır içine akıtma tekniğindeyse, birkaç renkte sır iç içe akıtılarak renkli 

bir dekorasyon elde edilir. Çinilerde renkli sırla süsleme tekniği birkaç şekilde 

yapılır. Çinilerde tek renkli sırlı levhalar ekseri firuze, lacivert, yeşil ve patlıcani 

renklerde olur. Örnekler ya önceden hazırlanmış tek parçaların bir araya gelmesinden 

meydana gelir veya büyük levhalar ayrı ayrı renkli sırla kaplanıp pişirilir. Böylece 

yüksek kalite elde edilebilir. Çinilerde çok renkli sırlarla dekor yapmak için, kuru 

iplik veya bölmeli teknikler uygulanır. Kuru iplik tekniğinde desen çini üzerine 

çizilir, konturlar iplikle belirtilip içi renkli sırla doldurulur. Fırınlanınca iplikler yanar 

ve yerleri boş kalır. Bölmeli teknikte ise konturlar şekerli bir madde ile çizilir ve içi 

renkli sırla doldurulur. Pişirilince konturlar kabarır ve sırların birbirine karışmasına 

mani olur. 16. yüzyıla kadar Osmanlı çinilerine bu teknikle dekor yapılmaktaydı. Sır 

altı boyama en çok kullanılan boyama tekniğidir. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı 

seramik ve çinilerinde bu tekniğin en güzel örnekleri görülür. Bu usulün uygulanışı 

ise, önce seramik astarlanıp güneşte kurutulur. Sonra örnek çizilir, boyanır, havada 

kurutulur ve sıra batırılıp fırınlanır. Örneklerin görülmesi için çoğunlukla şeffaf sır 

kullanılır. Bazen örnek koyu olur ve firuze veya mavi sırla kaplanır. Renkler sırın 

erime derecesine dayanmalıdır. Sır altında en çok dört renk kullanılır. Kullanılan 

renkler ekseri yeşil, siyah, firuze, mavi, patlıcani, sarı ve mercan kırmızısıdır. Sır 

üstü boyamada perdah ve minaî olmak üzere iki teknik kullanılır. Perdah tekniğinde 

boyanıp sırlanıp pişmiş seramik üzerine bir boya veya perdah sürülür ki, bu kaplara 

madeni parıltı verir. Perdahın içinde gümüş ve altın tozu olup, en iyisi çinkolu beyaz 

mat bir sır üzerinde olur. Perdah ekseri sarı, kahverengi ve kırmızı olur. Minaî 

                                                 
8 Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, s.25-26. 
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tekniğindeyse seramikte yedi rengin kullanılması mümkün olmuştur. Renklerin bir 

kısmı sır altı ve bir kısmı sır üstüne konulur. Sır altına yüksek sıcaklığa dayanıklı 

renkler yeşil, mavi ve mor; sır üstüneyse siyah, kiremit kırmızısı, kahverengi ve 

beyaz renkleri kullanılır. 9 

     

1.2) PORSELENĐN AVRUPA’YA BÜYÜK MĐKTARLARDA 

GĐRĐŞĐ VE ETKĐLERĐ 

 

1609 yılında Hollanda’nın Doğu Hindistan Şirketinin kurulmasıyla, Çin’in 

Ming porselenleri deniz yoluyla Avrupa’ya akmaya başlamıştır. Amsterdam ve 

Antverp şehirleri, bu Çin porselenlerinin bütün Avrupa’ya dağıtıldığı merkezler 

olmuştur. Hollanda’daki seramik sanayisi de bu ilgiden faydalanmak istemiştir. 

Nitekim yerel olarak üretilen ince sırlı fayans kullanımı, o tarihlerde yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ancak 1618-1648 yılları arasında Otuz Yıl Savaşları Almanya’da 

sıkıntılı günlere sebep olmuştur. Đngiltere, Fransa ve Đtalya’daysa iç savaşlar ülkeleri 

kasıp kavurmaktadır. Bu savaşların ortaya çıkardığı politik ve ekonomik sorunlar, 

pek çok konuda olduğu gibi porselen yapımının sırlarını arama çalışmalarını da 

yavaşlatmıştır. Daha sonra Đngiltere’de 2. Charles ve Fransa’da 14. Louis, 1665-1670 

yılları arasında barışı tekrar sağlarlar. Böylelikle porselencilikteki çalışmalar yeniden 

başlatılır ve desteklenmeye başlanır. Aynı yıllarda Çin’deki sıkıntılı durumlarda 

düzelmektedir. Neticede doğudan batıya yeniden porselen akımı başlar. Bu akımın 

sonucuysa, 17. yüzyılın son çeyreğinde “Çin Odası” olmayan, “Çin Porselenleri 

Dolabı” bulunmayan hiçbir saray ve hiçbir büyük evin kalmamasıdır. Doğudan gelen 

bu yeni ve güçlü porselen akımı, Avrupa’da porselen tekniğine yönelik arayışları 

hızlandırır. Nitekim Đngiltere’de 1671 yılında “Porselen, Çini ve Đran işi ismiyle 

bilinen, topraktan yapılan saydam şeyin” üretiminin patentinin John Dwight 

tarafından alındığı görülür. Đngiltere’de bu patentin alınmasından iki yıl sonra 

Rouen’de çalışan Louis Poterat isimli bir Fransız seramikçinin, porselen yapımında 

yeni bir patent için başvurduğu görülür. Yalnız sırrını kimseye kaptırmamak için 

                                                 
9 Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, s.26-28. 
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yalnız çalışan Poterat 1696 yılında ölünce, elde ettiği bütün bilgi yeniden 

karanlıklara gömülür. Ama doğunun bu gizli teknolojisini bulma çabaları, Avrupa’da 

yavaş yavaş sonuca ulaşmaktadır. Nitekim 1692 yılında Francoise de Morin isimli 

bir kimyacı, Bilim Akademisine “Porselen Fabrikasyonu”  konusunda bir rapor 

sunar. Kendisi ayrıca Paris’in hemen yakınındaki St. Cloud Porselen Fabrikasının 

kuruluşuyla ilgilenmektedir. En sonunda “Çin malı kadar mükemmel” porselen 

üretilmiştir. Bu fabrika Chicaneau ailesinindir. Bu porselen fabrikası, kralın 

kardeşinin desteği ve özel ilgisi ile hızla gelişir. St. Cloud’daki fabrikanın 1701 

yılında önemli bir ziyaretçisi vardır. Saksonya’dan Graf von Tschirnhaus Ehrenfeld 

Walther, buradaki yumuşak hamurlu Fransız porselen üretiminin başarısını gözüyle 

görmeye gelmiştir. Bu ziyaretin Fransa’daki porselen çalışmalarının durumunu 

anlamak için yapılmış olduğu bellidir. 10   

 

1703 yılında Saksonya’nın Đsveç’le savaşması nedeniyle porselen konusu 

daha geri planlarda kalır. Ama en sonunda Saksonyalı Augustus, Tschirnhaus ve 

Johann Friedrich Böttger’le 1707 yılında yeniden araştırmalar başlatılır.1708 yılında 

Dresden’in dışındaki bir seramik fabrikasında, porselen üretimi başlatılır. 1710’da 

“Saksonya Kraliyet Porselen fabrikası” Dresden yakınlarında Meissen’deki 

Albrechtsberg şatosunda kurulur. Bu sefer gerçekten Çin’deki gibi, sert porselen elde 

edilmektedir. 1713’de ise büyük ölçekli ticari üretim başlamıştır. O günlerin porselen 

ürünleri ya Çin porselenlerinden doğrudan alınan kalıplarla üretilen kopyalar, ya da 

barok döneminin gümüş kaplarına benzeyen örneklerdir. Avrupa yapımı ilk 

porselenlerde özellikle süsleme açısından, Çin porselenlerinin bariz etkisi görülür. 

Çin porselenlerinin Avrupa piyasalarında görmüş olduğu büyük ilgi, bu davranışın 

sebebini kolayca açıklamaktadır. Hatta Çin porselenlerine benzeyen Avrupa 

porselenlerinde zaman zaman öyle noktaya gelinmiştir ki, yapılan porselenlerin 

altına Çin markaları işlenmeye başlanmıştır. Ancak zaman içinde Avrupa porselen 

geleneği gelişmiş ve kendi kişiliğini kazanmaya başlamıştır. 11         

                                                 
10 Önder Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini 
Fabrikası, Đstanbul, Sümerbank Yayınları, 1987, s.20. 
11 A.e.,s.23. 
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1.3) OSMANLI SARAYI’NDA PORSELEN 

 

Çin’in geleneksel sanayisi olan ve asırlar boyunca bir saray sanatı olarak 

gelişen porselen, Avrupa’da saray ve aristokrasi tarafından önemli destek görmüştür. 

Bu gelişmelerden etkilenen Osmanlı Sarayları’na porselenin girişi de, Çin 

porselenleriyle başlamıştır. Bugün Topkapı Sarayı’nın 10.358 parçalık görkemli Çin 

porselenlerinden oluşan koleksiyonu, 13. ve 19. yüzyıl arasını kapsayan örnekleriyle 

dikkat çekmektedir. Çeşitli gezgin, elçi ve tarihçiler 14. yüzyıldan itibaren, Çin 

porselenlerinin Anadolu’ya geldiğini belirtmişlerdir. Arap gezgin Đbn-i Batuta (1304-

1377) Batı Anadolu’daki Birgi kasabasındaki bir ziyafette, Çin porselenlerinin 

kullanıldığından bahsetmektedir. Fatih döneminin önemli olaylarını kaydeden 

Tursun Bey, Fatih Sultan Mehmet’in şehzadeleri Bayezid ve Mustafa için Edirne’de 

yapılan sünnet düğününde; Çin porseleninden kaplarla şerbet sunulduğunu 

belirtmiştir. 12    

 

18. yüzyılın başlarından itibaren saraylarda görülen ve yıllar geçtikçe sayıları 

giderek artan Avrupa porselenleriyle, porselen tarihi açısından önemli bir adım 

atılmıştır. Avrupa’da 1710 yılında ilk porselenin Meissen’de üretilmesiyle beraber, 

Osmanlılar Avrupa porselenine ilgi duymaya başlamışlardır. Bu ilgide 3. Ahmet 

döneminde başlayan diplomatik ilişkilerin payı büyüktür. Avrupa’ya gönderilen 

elçiler, bu yeni ürünü Osmanlı Devleti’ne tanıtmışlardır. Ayrıca bu dönemde batılı 

devlet adamları kendi ülkelerinin değerli porselen çeşitlerini veya Osmanlı Devleti 

için özel yaptırdıkları porselenleri, Osmanlı sarayına hediye olarak göndermişlerdir. 

1717’de Claudius du Paquier tarafından kurulan Viyana Porselen fabrikasında, 

kuruluşundan kısa bir süre sonra Osmanlı pazarı için üretim başlamıştır. 1721-

1722’de kurulan Doğu Ticaret Şirketi, Osmanlı Devleti ile aralarındaki ticaretin daha 

düzenli olmasını sağlamıştır. 18. yüzyılın ikici yarısında Viyana porselenleri, 

Osmanlı pazarında önemli bir yer edinmiştir.  Meissen Fabrikası’nda 1731 yılından 

itibaren “Türk kabı” adı verilen kahve fincanı, kapaklı sahan, leğen ve ibrik gibi 

                                                 
12 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.16-17. 
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Osmanlı beğenisine hitap eden porselenlerin üretimine başlanmıştır. 19. yüzyıl saray 

porselenlerinin çoğu Fransa, Almanya ve Đngiltere’den gelmiştir. Sultan Abdülmecit 

çeşitli kataloglardan Fransa’ya porselen eşya siparişi vermiştir. Yine bu dönemde 

Đstanbul’da bulunan “Baker” adlı bir Đngiliz mağazasından saraya kapaklı sahanlar 

alınmıştır. 13    

 

Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan yoğun etkileşim sonucunda, 

Avrupa’dan ithal edilen porselenlerin çoğunu Sevres ürünü porselenler oluşturur. 

Topkapı Sarayı koleksiyonunda yer alan Fransız Sevres porselenlerinden Louis 

Philippe damgalı altmış parçalık yemek takımı, 3. Napolyon tarafından Sultan 

Abdülmecit’e hediye olarak gönderilmiştir.  Ayrıca bu dönemde hediye olarak gelen 

birçok Fransız porseleni, Osmanlı Sarayları’nda görülmeye başlamıştır. Sevres 

porselen fabrikası dışında, Limoges ve Paris’te üretilen porselenlerin bazıları da 

Osmanlı pazarına yöneliktir. Paris’te bulunan Baschet-Frere, Brevete Brianchon ve 

Rousseau gibi imalathaneler; Sultan Abdülmecit tuğralı ve Türk bayraklı ilgi çekici 

porselen tabaklar üretmişlerdir. Sultan Abdülaziz 1867’de Paris’e yaptığı seyahat 

sırasında, Uluslararası Paris Sergisi’nden birçok Sevres porseleni satın almıştır. Bu 

dönemde Avrupa’dan özel sipariş porselen getirtmek bir moda haline gelmiştir. 

Sultanlar ve saray hanımları bu modanın etkisine kapılarak bu tarz ürünleri, Galata 

ve Beyoğlu’na yerleşmiş yerli ve yabancı tüccarlardan satın alarak saraya 

getirtmişlerdir. Saray koleksiyonunda H. Decugis adlı Fransız mağazasından alınan, 

çoğunluğunu Fransız imalatının oluşturduğu pek çok porselen bulunmaktadır.   14    

 

1.4) OSMANLI ÇĐNĐCĐLĐĞĐ 

 

15-18. yüzyıl Osmanlı mimarisinde çini önemli bir dekorasyon unsurudur. 

Zaman ve mekân şartlarına göre değişen çini malzeme, Selçuklu dönemini de aşan 

bir zenginliktedir. Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan çini; cami, mescit, 

                                                 
13 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.17-18. 
14 A.e, s.19,22. 
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medrese, imaret, hamam, saray, köşk, özel evler, çeşme, sebil, selsebil, kütüphane ve 

hatta kiliselerde bile kullanılmıştır. Osmanlı mimarisinde Selçuklu ve Beylikler devri 

eserlerinden farklı olarak, dini mimarinin yanı sıra sivil mimaride de çini 

kullanılması önemli bir yeniliktir. Yalnız eserler tetkik edildiğinde ağırlık yine de 

cami, mescit ve türbe gibi yapılardadır. 15 

 

 Osmanlı Devleti’nde çinicilik merkezi olarak parlayan ilk yer Đznik’tir. 15-17 

yüzyıllar arası Đznik sektörün en önemli mekânıdır. Đznik ve civarında 14. yüzyılın 

ortalarından 15. yüzyılın ortalarına kadar kırmızı hamur devri vardır. Kırmızı 

hamurun içinde beyaz taneler bulunur. Bu hamurda silis oranı %95’e kadar yükselir. 

Serbest kuvars %65’tir. Hamuru bağlayıcı sırça kireç kalkerli ve kurşunsuzdur. Astar 

kullanılmaz. Yalnız sırlarda bol kurşun kullanılır. 15. yüzyılın ikinci yarısında 

Đznik’te sarımtırak beyaz hamur görülmeye başlar. Dokusu ince ve sıktır. 

Bünyesindeki silis miktarı %90, serbest kuvars %80’dir. Bağlantı maddesi olarak 

kullanılan sırçada bol miktarda kurşun bulunur. Bu hamur önce astarsız olarak, tek 

renkli bol kurşunlu sırlarla firuze, koyu mavi veya mor olarak işlenmiştir. Bazen 

üzerine altın varakla dekor yapıldığı da olmuştur. Daha sonra aynı özellikteki hamur 

üzerine çok renkli çalışma uygulanmıştır. Bu çinilerde kalın ve hamura göre biraz 

daha beyaz astar da kullanılmıştır. Hamura göre daha az emiciliği olan astar, renklere 

parlaklık getirmiş ve fırçayla çalışma kolaylığı sağlamıştır. Bu şekilde çalışılan renkli 

sır ve mavi beyaz çinilerde başarılı örnekler sunulmuştur. 16. yüzyılın ortalarından 

itibaren Osmanlı çiniciliğinde kurşunu bol şeffaf sır altında mavi, beyaz, siyah, 

firuze, lacivert, yeşil, kırmızı ve kahverengi renkleri kullanılmıştır. 17. yüzyılda 

Kütahya’da Đznik’teki kurşun sırçalı hamur yerine kireç alkali sırça kullanılmıştır. 

Sırda kurşun nispeti çok yüksektir. Hamur daha pembemsidir. 3. Ahmet devrinde 

Đznik’ten getirilen ustalarla Eyüp’te Tekfur Sarayında kurulan çini atölyelerinde 

tabiatıyla Đznik geleneğinin izleri vardır. Kurşunlu sırça kullanılan hamur iri 

tanelidir. Çok kurşunlu ve donuk olan sır kalitesizdir. Zemin kirli ve mavimtıraktır. 16 

 

                                                 
15 Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, Đstanbul, Yapı ve Kredi Bankası, 1976, s.72. 
16 A.e., s.63. 
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1.4.1) ĐZNĐK ÇĐNĐCĐLĐĞĐ 

 

Đznik’i Osmanlı tarihi açısından değerli kılan dünyaca ünlü çini ve 

seramikleridir. Kuşkusuz Đznik’teki bu üretim birdenbire başlamamıştır. Yapılan 

araştırma ve kazıların kanıtlamasıyla, bu topraklarda Roma, Bizans, Anadolu 

Selçuklu ve Beylikler döneminde sırlı ve sırsız üretim tekniklerinin kullanıldığı 

bilinmektedir. Fakat Đznik’i Đznik yapan asıl büyük gelişme 15. yüzyılın ortalarından 

itibaren teknikte yaşanan gelişmelerle kendini gösterecek ve 17. yüzyılın sonuna 

kadar devam edecektir. Sanat tarihçileri Đznik’in sektörde önemli bir üretim merkezi 

olmasını üç ana sebebe bağlarlar. Bunlardan birincisi Đznik’in başkent Đstanbul’a olan 

yakınlığıdır. Đznik ayrıca Đstanbul’u Anadolu ve Đpek Yolu’na bağlayan ticaret yolu 

üzerindedir. Đstanbul’a yakınlık hem nakliyeyi kolaylaştırır, hem de masraflarının 

asgari düzeyde tutulmasına imkân verir. Đznik’in ikinci avantajıysa, çini ve seramik 

üretiminde yakacak olarak kullanılan odunun çevredeki ormanlık araziden rahatlıkla 

temin edilebilmesidir. Bu konudaki üçüncü avantajsa, hammaddenin civardaki 

topraklarda bol miktarda bulunmasıdır. Tabi bu avantajların yanı sıra 15. ile 17. 

yüzyıllar arasında çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Osmanlı Devleti’nde inşa edilen 

sayısız külliye ve binada süsleme unsuru olarak çininin kullanılması, Đznik üretimine 

sonsuz bir destek oluşturmuştur. Bu desteği Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın 

yapılarında çiniyi tercih etmesi zirve noktasına çıkarmıştır. 17 

 

Đznik çiniciliğinin detaylarına gelecek olursak, Đznik’te yapılan ilk çinili bina 

Sultan Orhan Đmaret Camii’dir. Burada yapılan kazıda duvarların altıgen çinilerle 

kaplı olduğu görülmüştür. Kırmızı hamurdan yapılmış çini levhaları, firuzenin 

maviden yeşile kadar değişen tonlarıyla sırlanmıştır. Bu konudaki ikinci örneğimiz 

olan 1378 tarihli Đznik Yeşil Cami’ne adını veren, minaresini kaplayan çiniler 

olmuştur. Çinilerde teknik ve süsleme bakımından Selçuklu geleneği devam etmekle 

beraber, kullanılan renkler zenginleşmiştir. Firuze, mavi ve yeşilin tonları, açık bir 

                                                 
17 Sitare Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, ed. Gönül Öney, 
Zehra Çobanlı, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ankara, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2007, s.279-281. 
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sarı ve beyaz kullanılan renklerdir. Selçuklu devri çinilerinin sarımtırak kül rengi çini 

hamuruna karşılık, ilk dönem Osmanlı çinilerinin hamuru kırmızı renktedir. Kaba 

görünüşü ile birleşince bu renk adi kil olduğu izlenimini doğurmuştur. Fakat bu Türk 

çini sanatına asıl tarzını veren Selçuklularda da kullanılan silisli hamurdur. Silis 

oranı gayet yüksek olup, %95’leri bulmaktadır. Đçindeki serbest kuvars miktarı %65 

kadardır. Bu kuvars tanelerinin çeşitli ebatta olmaları sayesinde, çinilerde büyük bir 

genleşme kapasitesi elde edilmiştir. Bu sayede kalın ve büyük ebatta, üzerlerinde 

kabartma süsler taşıyabilecek, yarılmayan ve ateşe dayanıklı levhaların yapılması 

sağlanmıştır. Hamurun içinde bağlayıcı madde olarak, Selçuklu çinilerindeki gibi 

kireçli kalker sırça kullanılmıştır. Hamurun içinde kurşun yoktur. Buna karşılık 

Selçuklu çinilerinden farklı olarak kullanılan sırlarda kurşun vardır. Hamurla sır 

arasında Selçuklularda olduğu gibi astar yoktur. Kullanılan renklerde 

zenginleşmiştir. Antimuandan sarı ve yeşil, kalay oksitten beyaz, mangan oksitten 

mor, kromdan siyah, kobalttan lacivert elde edilmektedir. 18      

 

Osmanlı çini sanatının getirdiği yeni bir çini grubu da, mavi-beyaz diye 

adlandırılan 15. yüzyılın ilk yarısından 16. yüzyılın başına kadar görülen çinilerdir. 

Şeffaf sır altına beyaz zemin üzerinde mavi tonları, türkuaz ve lacivertle işlenmiştir. 

Aksine koyu ve açık mavi zemin üzerinde desenler beyazla da işlenebilir. Edirne Üç 

Şerefeli Camii’nde ve Bursa Timurtaş hamamında olduğu gibi ender olarak biraz 

mor ve firuze de görülebilir. 15. yüzyıl Ming porselenlerini hatırlatan bu grup 

çinilerde şakayıklar, çiçekler ve Uzak Doğu tipi Çin bulutu ejder motifleri çok 

yaygındır. Porselene benzer beyaz sert hamurlu, kaliteli çinilerdir. Haliç’te yapıldığı 

zannedildiğinden, eskiden “Haliç işi” olarak adlandırılan bir grup mavi-beyaz çinide 

desen beyaz zemin üzerinde çengel gibi yapraklı helezoni sarmaşıklar şeklindedir. 

Mavi-beyaz çinilerde özellikle altıgen form kullanılmıştır. Kenar bordürü olarak 

hazırlananlar dikdörtgen formludur. Erken tarihli mavi-beyazlarda mavi tonlarının 

yanı sıra çok az olarak tatlı bir eflatun görülür. Bu eflatun renge günümüze 

ulaşamamış Bursa Demirtaş hamamı ve Edirne 2. Murat Camii çinilerinde rastlanır. 

                                                 
18 Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1986, s.201-202.  
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Bu çinilerin daha sonra Đznik’te yapılan, eflatunun bol olarak kullanıldığı “Şam işi” 

adını alan çini ve seramiklere ilk adımı oluşturduğu söylenebilir. Đstanbul Topkapı 

Sarayı Sünnet odasında kullanılan ve yapıdan daha erken olarak 16. yüzyılın 

başlarında üretildiği kabul edilen çok kaliteli mavi-beyaz çinilerde olduğu gibi, daha 

geç örneklerde eflatunun yerini firuze alır. Mimaride oldukça ender rastlanan mavi-

beyaz grubu özellikle kullanma seramiği alanında oldukça bol örnekler vermiştir. 

Đran ve Suriye’de de görülen mavi-beyaz çinilerin, Anadolu’da Đranlı ustalar 

tarafından yapıldığı öne sürülmüştür. Fakat bu husus çok şüphelidir. Đznik kazıları 

sonucunda mavi-beyaz çini ve seramiklerin Đznik’te yapıldığı kesin olarak 

anlaşılmıştır. Anadolu’da bildiğimiz mavi-beyaz çinili eserlerin başlıca örnekleri 

olarak; Bursa Demirtaş Hamamı (15. yüzyıl başı),  Bursa Yeşil Türbede Sitti Hatun 

lahdi (1421),  Edirne 2. Murat Camii (1436), Edirne Üç Şerefeli Camii (1437-1448), 

Amasya Sultan Bayezid Camii (1486) ve Manisa Valide Camii (1522) sayılabilir. 19 

 

Resim.1. Mavi-Beyaz Sürahi, 16. Yüzyılın Đlk Yarısı, Đznik 20
 

 

                                                 
19 Öney, Türk Çini Sanatı, s.65-66. 
20 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.292. 
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Kırmızı hamurlu ve mavi beyaz grubundan sonra Đznik çinilerinin üçüncü 

grubunu Şam tipi seramikler oluşturur. Bu tip seramikler 16. yüzyılın ortalarında, 

1535-1560 gibi kısa bir zaman aralığında tarihlendirilmişlerdir. Đznik kazılarında 

çıkan imalat artığı ürünler, fırın ve çok sayıda seramik kap; bu grup seramiklerin 

Đznik’te üretildiğini kanıtlamıştır. Đznik üretimi söz konusu seramikler, beyaz 

pürüzsüz hamurları ve kaliteli şeffaf sırları itibariyle 16. yüzyılın ilk yarısının teknik 

özelliklerini yansıtırlar. Ama diğer yandan soluk fakat ustalıkla kullanılan yeni 

renkleri, motif ve kompozisyon anlayışlarıyla mavi-beyazlardan ayrılırlar. Renk 

çeşitlerine kobalt mavisi türkuaz ve siyahın yanında, zeytin yeşili, mor ve eflatun 

eklenmiştir. Koyu kobalt mavisi ve mor koyu olarak tek başına sürüldüğü gibi, bazen 

de açık ve koyu olmak üzere aynı alanda iki tonda kullanılmıştır. Mor renk nadiren 

açıktan koyuya doğru sürülür. 21 

 

Anadolu’da Şam tipi çinilerin örneklerine sadece iki yapıda karşılaşılmıştır. 

Bunlardan biri Mimar Sinan’ın eseri olan Đstanbul Silivrikapı’daki 1551 tarihli 

Hadım Đbrahim Paşa Camisi, diğeri ise Bursa Yeni kaplıcadır. (1552-1553) Hadım 

Đbrahim Paşa Camisi’nde mihrabın üzerinde; kobalt mavisi türkuaz ve grimsi yeşil 

renklerin kullanıldığı kitabeli bir çini alınlık bulunur. Bu panodaki karoların nispeten 

daha büyük olduğu dikkati çekmektedir. Dışarıda daha küçük alınlıklar ve kobalt 

mavisi zeminde yazı aralarında açık mor renkli çiçeklerin yer aldığı dairesel bir çini 

pano görülür. Bursa Yeni Kaplıca çinilerinin Rüstem Paşa tarafından yaptırılan 

tamirat sırasında Timurtaş Hamamı’ndan getirtildiği bilinmektedir. Ebcet hesabıyla 

1552-1553 tarihi düşürülen camekanlı bölüme girişin üzerindeki Rüstem paşa’nın 

çini ithaf kitabesi nakil değildir ve restorasyon tarihini belirtmektedir. Çoğunluğu 

altıgen formlarından oluşan çiniler, hamamın halvet hücrelerinde kullanılmıştır. 

Altıgen çinilerin yanında, dikdörtgen bordürler ve çiniyle kaplı alanların üst 

bölümünü sonlandıran üçgen çiniler yer alır. Hamamın halvet köşelerinde dikey 

yerleştirilmiş türkuaz renkli bordurlar bulunur. Desenli çiniler sır altına mavi, 

türkuaz, yeşil ve mangan moru renkleriyle boyanmış, konturlarda kahveye çalan bir 

renk kullanılmıştır. 1540-1550 arasının motif ve renk özelliklerini gösteren sekiz 

                                                 
21 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.294. 
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farklı örnekten oluşan çinilerin desenleri, bir geçiş dönemini inkâr etmeyen 

çeşitliliktedir. Lale, karanfil, sümbül, bahar dalları, hatayi ve penç motifleri bir 

önceki üslupları hatırlatan simetrik, merkezi ve serbest desenli olmak üzere değişik 

kompozisyon temalarına sahiptir. 22     

 

Osmanlı çini sanatının en yaygın ve dünyaca ün yapan grubu 16. yüzyıl ortası 

ve 17. yüzyıl Đznik sır altı çinileridir. Đznik çiniciliğinde burası zirve noktasıdır. 

Çeşitli dünya müzelerinde bol örnekleri bulunan bu sır altı çinilerde yedi renge kadar 

kullanılmaktadır. Yeni görülen hafif kabartmalı bir sır altı domates kırmızısı bu 

çinileri güzelleştirir. Bunu yanı sıra beyaz, mavi, firuze, lacivert, yeşil ve siyah 

renkler kullanılır. Çoğu zaman beyaz veya lacivert, bazen de siyah konturlar 

renklerin birbirine karışmamasını sağlar. Bu grup kullanma seramiği sahasında da 

çok çeşitli eserler vermiştir. Çok başarılı kompozisyonlarla gerçekçi lale, karanfil, 

gül goncası, gül, menekşe, sümbül, narçiçeği, şakayık, bahar dalları, elma ve servi 

ağaçları, üzüm sarmaşıkları, çiçek buketleri, vazolar, kandiller, iri kıvrık dişli 

yapraklar, madalyonlar, arabeskler, iri sülüs yazılar, mermer taklidi benekler, hayvan 

figürleri ve kuşlar yapılara adeta Cennet bahçesi görünümü kazandırır. Çin etkili üç 

top, şakayık ve Çin bulutu motifleri sık sık görülerek mavi-beyaz grubunda başlayan 

Uzak Doğu etkisini sürdürür. Çeşitli yapılarda iç duvarları, pencere alınlıklarını, 

mihrap ve mihrap yan duvarlarını, son cemaat cephesini veya pencere alınlıklarını 

kaplayan bu çiniler yapının önemli bir süs unsuru olmuştur. 15. yüzyılda sık görülen 

altıgen formların yerini, bu çinilerde genellikle 23-24 cm. ebadında kare çinilerin 

meydana getirdiği panolar alır. Kenar bordürlerinde 14*20,5 veya 8,5*25 ölçülerinde 

çiniler kullanılır. Bu grup çinilerde daima yedi rengin bir arada bulunması gerekmez. 

Çok defa daha renkli panoların arasında iki veya üç rengin kullanıldığı bordürler ve 

alanlar vardır. Đri sülüs yazılı ayet ve kitabelerde ise, genellikle lacivert zemin 

üzerine beyaz renk kullanılır. Bazen harf iç dolgularında kırmızı ve mavi görülür. 

Bilinen ilk örnekler Đstanbul Zal Mahmut Paşa Camii (1551), Adana Ulu Camii 

(1552), Bursa Şehzade Mustafa Türbesi (1552) ve Đstanbul Süleymaniye Camii’nde 

                                                 
22 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.294-295. 
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yer almaktadır. 23 1561 yılında yapılmış Rüstem Paşa Camii, dekorasyonunda 

kullanılmış yoğun ve çok çeşitli çinileriyle meşhurdur. Caminin içindeki panolar, 

bordürler, sütunlar ve yazılar arasında; çok çeşitli ve zarif lale desenleriyle süslü 

çiniler vardır. Bu çinilerde kırk küsur lale deseni sayılmıştır. 24   

 
Resim.2. Ulama Çini, 16. Yüzyılın Đkinci Yarısı, Đznik 25 
 

 

 

16. yüzyılın ikinci yarısında pek çok binada Đznik çinisi kullanılmıştır. 

Özellikle Mimar Sinan’ın sorumluluğundaki projelerde yoğun bir çini kullanımı 

vardı. Edirne Selimiye Camii’nde kullanılacak çiniler Đznik’ten sipariş edilmişti. 

Đznik kadısına numune gönderilerek “Hassa-i hümayun içün kaşi işlenmek” emri 

gönderildi. Fakat çinilerin gelmesi gecikti. 16 Eylül 1574 tarihinde Đznik kadısına, 

sipariş edilen çinilerin hala gelmediğini belirten bir uyarı yazısı gönderilmiştir. Fakat 

çinilerin gelmesi yine gecikince, 15 Şubat 1576 tarihinde “bölük halkından Mehmed 

kâşi başı” tayin edilerek Đznik’e gönderildi. Đznik kadısına tekrardan bir emir yazıldı. 

                                                 
23 Öney, Türk Çini Sanatı, s.66-67. 
24 Nurettin Yatman, Eski Türk Çinileri, Ankara, Çankaya Matbaası, 1942, s.30. 
25 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.281. 
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Bu emirde çinilerin bir an önce imal edilmesi ve “kâşi başı” Mehmet’in emirlerine 

çinicilerin harfiyen uyması istenmiştir. 26 

 

3. Murat zamanında da Đznik çinisinin yoğun kullanımı vardı. Üsküdar 

sarayına yeni bir köşk yaptırılacaktı. Đznik’e çinilerin siparişi verildi. Fakat yine 

gecikme yaşandı. 27 Ağustos 1576 tarihinde Đznik kadısına gönderilen emirde, 

köşkün tamamlanmasına rağmen çinilerin hale gelmediği bildirilmiştir. Bunun için 

en kısa zamanda çinilerin gönderilmesi istenmiştir. Çok sık rastlanmayan bir 

uygulama olarak, bu devirde saray kayıklar da süslenmekteydi. 3. Murat cülusunun 

dördüncü yılında bir kayık yaptırdı. Bu kayığın arka tarafının tamamen firuze renkli 

çinilerle süslenmesini emretti. Bu tezyinat için 24 Ekim 1578 tarihinde, Đznik’e 2300 

parça çini ısmarlandı. 3. Murat Nisan 1585’te ise, saraydaki hamamı çinilerle 

süslemek istemiştir. Bu iş için hassa silahtarlarından Mehmet tayin edilmiştir. Đznik 

kadısına gönderilen emirde, Mehmet Đznik’e varınca öncelikle hazırda olan çinilerin 

satın alınması ve olmayanlarında bir an önce imal ettirilmesi istenmiştir. Çinilerin 

kiralanacak yük hayvanlarıyla, en kısa zamanda Karamürsel iskelesine indirilmesi 

emredilmiştir. Đskeleye gelecek çinilerin hızlı bir şekilde gemilere yüklenmesi için, 

Karamürsel kadısına da emir gönderilmiştir. Hamam için gereken çiniler hala 

gelmediği için, Ağustos 1585’te Đznik kadısına bir emir daha gönderilmiştir. Bu 

emirde çinicilerin devlet yerine özel sektör için çalıştıkları belirtilmiş ve buna mani 

olunması emredilmiştir. 27 

 

17. yüzyılın ortaları Đznik çini ve seramik üretiminin verimliliğini yitirdiği ve 

yüzyılın sonuna doğru düşüşe geçtiği dönemdir. Bu gerileme birçok nedenlere 

dayandırılır. Bunların en önemlisi Đznik atölyelerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik 

sıkıntılardır. Anadolu’da yaşanan Celali Đsyanları ve değişen ticaret yolları Đznik’in 

gerilemesindeki diğer önemli faktörlerdir. Yukarıda bahsedilen arşiv belgelerine 

göre, 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sarayın Đznik atölyeleriyle olan 

                                                 
26 Ahmet Refik, “Đznik Çinileri”, C.VIII, No:4, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Đstanbul, 
Đstanbul Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1932, s.36-37. 
27 A.e., s.37-40. 
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ilişkilerinde bir gerginlik hissedilmektedir. Bu uyarılar 17. yüzyılın ilk yarısında da 

devam etmiştir. Bunların en dikkat çekeni ise, 1613 tarihli fermandır. Buna göre 

saray dışı siparişler yasaklanmış ve buna uymayanların cezalandırılacağı 

belirtilmiştir. 28 

 

“Đznik kadısına hüküm ki Süddei saadetimde mimarların başı Mehmed dame 
mecdühu dergâhı muallâma mektub gönderüb kadimden miriye ve selâtini izam ve vüzera-i 
kiram evkafına ve sairlere işlenen kaşiler madamki emri şerifim olmıya işlenmiye deyu 
fermanım olmuş hala bazı kimesneler kendüler işledüb ahar vilayete alub gidüb bu tarikle 
miriye gadir olmagla olmakule bila emir işlenen kaşiler miri içün kabız ve kendüler tedib 
olmak babında emri şerifim virilmek recasına arz etmeğin miriye lazım iken ahar diyara 
gitmiye deyu emrim olmuşdur Buyurdum ki… vusul buldukda bu babda unat vechile 
mukayyed olub emrim üzre miri kaşi lazım iken olagelene mugayir ahar diyara alub gitmeğe 
komıyub men-ü ref eyleyesin Amma bu bahane ile miriye lazım olmıyub fazla kalanları 
eshabı akçesile ahara beyi itmek istedükde ahzü celb içün mani olub kimesnenin karü kisbi 
muattal kalmakla zulüm olmakdan dahi ihtiyat idüb emrim üzre miriye lazım olan mikdarı 
alıkoyub miriye virdirüb miriye lazım iken ahara virdirmeyüb emrimin icrasında sayü 
ihtimam eyleyesin. 11 Safer 1022 (2 Nisan 1613)”29 

      

Devletle Đznik çinicilerinin ihtilafının sebeplerine gelecek olursak, devletin 

fiyat dayatmasının çinicileri zor duruma sokan en önemli unsur olduğu 

görülmektedir. Sarayın ısrarla piyasaya üretimi yasaklamasına rağmen, Đznik 

çinicilerinin özel sektöre üretim yapmak istemesi; piyasanın çinilere saraydan daha 

yüksek ödeme yaptığını gösterir. Saraydan gelen bu kısıtlamalar ve yüzyılın ikinci 

yarısında gittikçe azalan siparişler, Đznik’in gerilemesini hızlandırmıştır. Đznik’in 

atölyelerini yüzyılın başında 300 adet olarak belirleyen Evliya Çelebi, 17. yüzyılın 

ortasında 9 olarak ifade etmiştir. 300 atölyenin bulunması bazı araştırmacılara göre 

abartılı bir rakam olarak düşünülse de, çini ve seramik üretiminin hızla gerilediğini 

gösteren önemli bir saptamadır. 17. yüzyılda çini ve seramiklerde teknik açıdan da 

apaçık bir gerileme söz konusudur. Hamur ve sırda yaşanan uyuşmazlıklar 

sonucunda ışıltısını kaybeden sırların pürüzlü ve çatlaklarla dolu olduğu, renklerin 

birbirine aktığı ve donuk yüzeyler elde edildiği görülmektedir. 17. yüzyılın 

ortalarından itibaren yaşanan teknik başarısızlıklar, özellikle çini üretiminde ustaları 

kullanılan renklerde kısıtlama yapmaya yöneltmiştir. Kahverengine dönen kırmızıyla 

                                                 
28 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.302. 
29 Ahmet Refik, “Đznik Çinileri”, s.44. 
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birlikte bu dönemde renk paletinde mavi-beyaz uygulamalar tercih edilir. 17. 

yüzyılın sonuna doğru yeşil ve siyahın ağırlıklı olarak kullanıldığı örneklerle beraber, 

kırmızı renk tekrardan görülmeye başlamıştır. Fakat 16. yüzyılın başarısı 

tekrarlanamamıştır. Netice olarak 17. yüzyılın ikinci yarısındaki Đznik’in ayakta 

kalma çabaları sonuç vermemiştir. 400 yıllık verimli ve başarılı üretim, bu yüzyılın 

sonunda atölyelerin kapanmasıyla son bulmuştur.   30 

 

Resim.3. Topkapı Sarayı Sünnet Odası, Çinili Cephe, 16. Yüzyıl 31 

 

                                                 
30 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.302-303,305. 
31 A.e., s.278. 
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Resim.4. Kırmızılı Sır Altı Tekniğinde Seramik Kupa, 16. Yüzyılın Đkinci Yarısı, 
Đznik 32  

 
 
 
 
 
 
Resim.5. Kırmızılı Sır Altı Tekniğinde Seramik Tabak 16.Yüzyılın Đkinci Yarısı 
Đznik 33 

 

                                                 
32 Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir Zirve Đznik Çini ve Seramikleri”, s.303. 
33 A.e., s.304. 
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1.4.2) KÜTAHYA ÇĐNĐCĐLĐĞĐ 

 

Selçuklu devrinden Germiyanoğlu Beyliğine geçiş tarihinden itibaren, 

Kütahya’da çinicilik başlamıştır. Kütahya Đznik kadar köklü geçmişe sahip bir 

çinicilik merkezidir. Kütahya Osmanlı çini ve seramik sanatına Đznik’le beraber 

girmiştir. Fakat Kütahya’nın Osmanlı başkentine ve saray çevresine uzak olması, 

gerekli ilgi ve yardımı yeterince görmesini engellemiştir. Bu durumda Kütahyalı çini 

ve seramik üreticileri en büyük desteği halka açılmakta bulmuşlardır. Kütahya 

Đznik’in bir devamı değildir. Đznik çiniciliği çeşitli sebeplerle sonlanınca, önceden 

beri mevcut olan Kütahya çinilerine mecburiyetten rağbet gösterilmiş ve abideler bu 

çinilerle süslenmeye başlanmıştır. Her iki merkezin mamulleri arasındaki ayrılığa 

gelince, Đznik’te pek mükemmel sonuçlar veren kurşun sırçalı hamurun Kütahya’da 

bilinmemesi veya tatbik edilmemesidir. Kütahya’da sadece kireç-alkali hamur 

kullanılmakla yetinilmiştir. Aynı tarzda meşhur kırmızıyı veren hammadde 

Kütahya’ya intikal edememiş, ancak kiremide çalan bir kırmızı ile çalışılmıştır. 

Đznik’te bir insan ömrü kadar bir müddet kullanılabilen mercan kırmızısının, onu 

bulan ustanın sırrını saklaması neticesi bu ustanın ölümüyle beraber son bulduğu 

tahmin edilmektedir. Sırçadaki kurşun oranı çok yüksek olan Kütahya’nın hamuru, 

Đznik’e nazaran daha renkli ve pembemsidir. Đznik çiniciliği saray nakkaşlarınca 

hazırlanıp gönderilen natüralist yaprak ve çiçek üslubundaki örneklere bağlı 

kamasına rağmen, üsluplaşma daha hâkim olan bir temayül olmuştur. Motiflerde 

madalyonvari şekillerin tekrarı ve dünyanın doğudan batıya dönüşünü gösteren 

rozetler tercih edilmiştir. Motifler daha köklü, daha sağlam ve daha iri karakterler 

taşımaktadır. Bunun kökenine inecek olursak, meşhur Kütahya ve Uşak halı 

nakkaşlarının çini desenlerinin hazırlanmasındaki tesir ve yardımlarında aramak 

lazımdır. 34       

 

  17. yüzyıla gelindiğinde Kütahya çiniciliğinin gittikçe ön plana çıktığı 

görülmektedir. Kütahya kadısına yazılmış 1608 yılının bahar aylarına tarihlenen bir 

                                                 
34 Rıfat Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, Đstanbul, Uycan Yayınları, 1991, s.17. 
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fermanda, eskiden olduğu gibi Kütahya’daki fincancılardan parasıyla bora (klor ve 

sülfat karışımlı potasyum-sodyum karbonat) alınıp Đznik’teki Kaşicibaşına 

gönderilmesi emredilmiştir. Padişah fermanına ihtiyaç duyulması hammadde 

konusunda Đznik ve Kütahyalı ustalar arasında bir anlaşmazlık olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yine aynı tarihlere ait narh defterlerinde, artık Kütahya seramiklerinin 

de Đstanbul pazarına girdiği ve Đznik seramikleriyle fiyat rekabeti ettiği 

görülmektedir. 1671/1672’de Kütahya’da bulunan Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 

mahalleleri sayarken “Çinici Kefereler Mahallesinden” ve Kütahya’nın çinilerinin 

güzelliğinden bahsetmektedir. Bu döneme ait mevcut belgeler 17. yüzyılda Đznik 

atölyelerinin sarayın siparişlerini zamanında yetiştiremediğini göstermektedir. 1617 

yılında yapılan Sultan Ahmet Camii’nde Đznik ve Kütahya çinilerinin bir arada 

kullanıldıkları görülmektedir. 1641 tarihli Mahpeyker Kösem Sultan tarafından 

yaptırılan Üsküdar Çinili Cami’de de Kütahya çinileri kullanılmıştır. 17. yüzyılda 

gittikçe gerilemeye başladığını gördüğümüz Đznik çiniciliği, 18. yüzyılda artık yerini 

Kütahya çiniciliğine bırakmıştır. 1710 yılında 3. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’ın 

sarayı için gerekli çinilerin siparişinin Kütahya’ya verilmesi, Đznik’in önemini iyice 

kaybettiğini göstermektedir. Bu yüzyılda Kütahya çinileriyle süslü yapıların 

çoğalması da bunun bir başka delilidir. 1708 tarihli Üsküdar Yeni Valide Cami 1778 

tarihli Beylerbeyi Camii’nin bir kısım çinileri yanında Topkapı Sarayı’nda da 

dönemin Kütahya çinileriyle pek çok tamirat gerçekleştirilmiştir. 18. yüzyılda 

Kütahya çinileriyle süslenen kiliselerde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu yapıların 

çinilerinde, Đznik çinilerinden üslup bakımından bariz farklılık olduğu görülmektedir. 

Bunlar genelde dilimli madalyonlar içindeki çiçek demetleri ve ortadaki çok yapraklı 

rozetleri çevreleyen fistolu kıvrımlardan oluşan soyut bitkisel motifli, beyaz zemin 

üzerine kobalt mavisiyle renklendirilmiş çinilerdir. Ayrıca söz konusu çinilerin 

arasına Hristyanlık tasvirleriyle süslü karolara da yer verilmiştir. Bu tip çinilerle 

süslü yapıların belli başlıları Đstanbul Tophane Kirkor Lusavoriç Kilisesi, Kudüs’te 

Surp Hagop, Ankara Surp Astvazazin, Kayseri Surp Karabet, Sivas Surp Nişan ve 

Venedik St. Lazzaro Manastırlarıdır. Đznik’ten tarz olarak bariz bir şekilde farklılaşan 

bu dönemin Kütahya çinileri, pek çok Anadolu camisini de süslemiştir. Đstanbul 

Hekimoğlu Ali Paşa Camii (1734), Kütahya Saray Camii’nin 1750/1751 tarihli 

tamiratında eklenen çiniler, Kütahya Balıklı Tekkesi (1750), Konya Nakiboğlu Camii 
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(1763), Çelik Mehmet Paşa Camii (1764/1765), Isparta Abdi Paşa Camii, (1780-

1782), Antalya Müsellim Camii (1796) ve Kütahya Ali Paşa Camii (1797) bu 

örnekler arasında sayılabilir. Ayrıca pek çok yapının tamiratında da dökülen çinilerin 

yerine, bu tip Kütahya karolarıyla dolgu yapıldığı da görülmektedir. 35   

 

Resim.6. Kütahya Saray Camii 1750/1751 Tarihli Tamiratta Eklenen Çiniler 36 

 
 

Resim.7. Isparta Abdi Paşa Camii Çinileri 37 

 

                                                 
35 V. Belgin Demirsar Arlı, “Kütahya Çiniciliği”, ed. Gönül Öney, Zehra Çobanlı, Anadolu’da Türk 
Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007, s.335-337. 
36 A.e., s.335. 
37 A.e., s.336. 
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Resim.8. Tabak, 18. Yüzyılın Đkinci Yarısı, Kütahya 38 

 
 

Çinilerdeki bu ayrım seramiklerde de kendini hemen göstermektedir. Günlük 

ihtiyaçlara göre belirlenen, Đznik’te hiç kullanılmayan formlar ve objelerin yanında, 

renkler açısından da zenginleşme göze çarpar. Đznik’in çok renkli sır altına kullanılan 

yeşil, kobalt, firuze ve mercan kırmızısı renklerine 18. yüzyıl Kütahya’sında sarı ve 

mor renkte eklenerek renk çeşitliliği iyice zenginleşmiştir. Yalnız mercan kırmızısı 

rengini Kütahya hiçbir zaman Đznik kadar başarılı kullanamamıştır. Seramik 

açısından Kütahya’nın en başarılı dönemi kabul edilen 18. yüzyılda, çok zarif ve 

kaliteli örnekler üretilmiştir. Beyaz ya da krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, 

çoğunluklu şeffaf renksiz sırlı bu seramiklerin stilize edilmiş bitkisel motifler 

yanında, insan ve hayvan figürleri ile dini konulu motiflerle de bezendiği 

görülmektedir. Form açısından bu yüzyılda çeşitlilik dikkat çekicidir. Yaygın olarak 

küçük boyutlu 15 cm çaplı tabaklar, fincanlar, mataralar, daldırmalar, gülabdanlar ve 

askı toplar görülmektedir. Fakat bu canlılığın yüzyılın sonlarına doğru kaybolmaya 
                                                 
38 Demirsar Arlı, “Kütahya Çiniciliği”, s.338. 
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başladığı, hamur ve süsleme açısından kalitede düşüşün baş gösterdiği 

gözlenmektedir. Bu durumu sadece iki yıl arayla tekrarlanan, Kütahya çiniciliğinin 

önemli belgelerinden olan fincancılar antlaşmalarından da anlamak mümkündür. 

Fincancı esnafı ile saray arasında imzalanan antlaşmalardan 1764 yılına ait olanda 69 

kalfa ve 34 ustanın ismi geçerken, 1766 tarihli sözleşmede 20 kalfa ve 37 ustanın 

ismi geçmektedir. Bu durum 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı piyasasına giren ithal 

mallar nedeniyle, Kütahya üretimine talebin azalması ile açıklanabilir. 19. yüzyılın 

başlarından itibaren gerilemeye başlayan Kütahya çiniciliği bu yüzyılın sonlarında 

durma noktasına gelmiştir. 1893-1908 yılları arasında Kütahya’da valilik yapan 

Giritli Fuat Paşa’nın Đstanbul’a gönderdiği 1907 tarihli raporda; üç yüzyıl evvel 

çalışmakta olan üç yüz çini atölyesi varken, 1795’te bu sayının yüze indiği dile 

getirilmektedir. Son yıllarda ise sadece Hafız Mehmet Emin Efendi ve Hacı Artin 

Minasyan’ın atölyelerinin kaldığı ve bunlarında faaliyetlerinde çok başarılı 

olmadıkları belirtilmektedir. 39    

 

1.4.3) TEKFUR SARAYI ÇĐNĐLERĐ 

 

Lale Döneminde Nevşehirli Damat Đbrahim Paşa, eski ve geleneksel 

üretimleri yeniden ihya etmek istemiştir. Bunun için Đznik’ten bazı çini ustalarını 

Đstanbul’a getirerek, Tekfur Sarayında yeni bir üretimin başlamasına öncülük 

etmiştir. Đznik çini üretimi uzun yıllar Đstanbul’daki abideleri süslemiş, kap kacak 

üretimi ise zengin sofralarında kullanılmıştır. Bunlar yurtdışına satılmış veya 

yurtdışından da özel siparişler alınmıştır. Ancak 17. yüzyılın ortalarından itibaren 

Đznik çini üretiminin kalitesinde düşüş başlamış, üretim gerilemiş ve bazı Đznik 

kökenli ustalar şehri terk edip başka yerlere göç etmişlerdir. Đznik’le beraber en 

önemli çini üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Kütahya ise, Đznik’e göre 

sarayla ilişkileri daha zayıf olduğundan günlük kullanıma yönelik serbest piyasa 

burada devam etmiştir. Kütahya’da özellikle fincan üretimi ön plan çıkmıştır. Sultan 

3. Ahmet ve Nevşehirli Damat Đbrahim Paşa’nın gerileyen Đznik üretimini devam 

                                                 
39 Demirsar Arlı, “Kütahya Çiniciliği”, s.337-338. 
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ettirebilmek için, Đstanbul’da Tekfur Sarayı içerisinde Đznikli çini ustalarına yeni bir 

atölye kurmaları böyle bir ortamda gerçekleşmiştir. 40  

 

Nevşehirli Damat Đbrahim Paşa işe öncelikle bilgi toplamakla başlamıştır. 

Đznik çini atölyeleri ve üretilen çiniler hakkında yeterli bilgiyi edindikten sonra, 

Đznik’ten iki çini ustası getirtmiştir. Bu ustalardan Đstanbul’da kurmayı düşündüğü 

çini atölyesine gereken aletler konusunda bilgi almıştır. Daha sonra gerekli aletleri 

alıp gelmeleri ve çini fırınlarının planlarını edinmeleri için, bunları yanlarında bir 

görevliyle birlikte Đznik’e göndermiştir. Bu görevlilere gereken ilgi ve yardımın 

gösterilmesi için: Kocaeli mutasarrıfıyla, Đznik kadısı ve naibine emir yollanmıştır. 

 

“Bervechi arpalık Koca Đli sancağına mutasarrıf olan dame ikbalühuya ve Đznikmid 
kadısına ve Đznik naibine ve Yeniçeri serdarı ve ayan ve iş erlerine hüküm ki: 

Bundan akdem Đznik’te olan kaşi ustalarından iki neferi getürdilüb kaşi işlemesinin 
keyfiyeti sual ve istintak olundukda mezburların ihbarları üzre bu defa Đstanbul’da işlenmek 
üzre numune tutulması muktezi olmağla merkum ustaların takrirleri üzre bu canibe gelmesi 
muktezi olan eşya defter olunub mübaşir tayin olunan …. zide kadrühuya teslim ve 
merkuman ustalar dahi mübaşiri mumaileyh ile ol tarafa irsal olunmalar ile vusullerinde ber 
mucibi defter lazım gelen eşyayı tedarik ve furunlarının dahi resim ve tarhını bu canibden 
memur furuncı ustalara talim ve dekayikını tavsif ve tefhim idüb ve bu canibden giden 
ustaların marifet ile talep ve intihab eyledikleri ustaları her kim olursa olsun mübaşiri 
merkumun yanına koşub eşyayı mezkure ile mecmuunu bir gün evvel Asitane-i saadetime 
irsal ve isal eylemeniz babında fermanı alişanım sadır olmuşdur Buyurdum ki. fi evaili 
Şaban 1131 (19-28 Haziran 1719)” 41     

 

Hammadde konusu da dikkatle takip edilmiştir. 200 çeki çırasız ve budaksız 

çam odunu, kil ezmede kullanılacak bir takım havud taşı ve 2000 okka kilin acilen 

Đstanbul’a gönderilmesine dair Kocaeli mutasarrıfıyla, Lefke kadısına emir 

gönderilmiştir. Ayrıca Đznik’ten çini hamuru hazırlanması için gereken dört adet 

ustanın Đstanbul’a gönderilmesi istenmiştir. 42 

                                                 
40 Filiz Yenişehirlioğlu, “Tekfur Sarayı Çinileri ve Eyüp Çömlekçiliği”, ed. Gönül Öney, Zehra 
Çobanlı, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2007, s.351. 
41 Ahmet Refik, “Đznik Çinileri”, s.48-49. 
42 A.e., s.49-50. 
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Resim.9. Hekimoğlu Ali Paşa Camisinden Çini Pano 43 

 
 

Resim.10. a) Topkapı 3.Ahmet Çeşmesi b) Hekimoğlu Ali Paşa Camisinden Çini 
Pano 44 

 
 

Đlk üretimin ne zaman başladığı kesin değildir. 1721 gibi faaliyetin başladığı 

düşünülmektedir. Fakat sağlam bir tarihlendirmeyi, ancak Eyüp’teki Cezeri Kasım 

                                                 
43 Yenişehirlioğlu, “Tekfur Sarayı Çinileri ve Eyüp Çömlekçiliği”, s.352. 
44 A.e., s.350. 
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Paşa Camisine eklenen 1725 tarihli bir çini levha ile onun yanında bulunan Kâbe 

tasvirli pano sağlamaktadır. Tekfur Sarayı çinilerinin yoğun ve düzenli bir süsleme 

programı içerisinde kullanıldığı yapı, Đstanbul’daki Hekimoğlu Ali Paşa Camisidir. 

(1734-1735) Tekfur Sarayı üretimi olarak tanımlanan çini panolar diğer yapılarda 

aynı yoğunlukta kullanılmamıştır. Sınırlı sayıda pano Balat Ferruh Kethüda veya 

Eyüp Cezeri Kasım Paşa camilerinde olduğu gibi mihrap duvarında, Topkapı 3. 

Ahmet Çeşmesinde yapıyı kuşak olarak dolanmış, Ayasofya Kütüphanesi veya 

Topkapı Sarayı gibi geniş mekânlarda Kütahya çinileriyle beraber kullanılmıştır. 

Ancak 1738 senesinde Edirne Sarayından çinilerin sökülerek Topkapı Sarayına 

taşınması üretimin yeterli olmadığı kanaatini doğurmuştur. Tekfur Sarayı çini 

üretiminin yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği düşünülmektedir. 1756 tarihli 

Viyana’dan Đngiliz tüccarlar vasıtasıyla Đstanbul’a çini getirtilmesini emreden bir 

ferman genel olarak sözü edilen imalatın durması veya önemini kaybetmesi olarak 

yorumlanır. Ancak bu uygulamalarda dönemin moda değişikliğinin sebep olduğu, 

talep azalması da etkilidir. 16. ve 17. yüzyıl minyatür ve gravürlerinde görülen iç 

mekân tasvirlerinde çini süsleme yoğun bir biçimde yer alırken, 18. ve 19. yüzyıl 

resimlerinde bu tür süslemeler görülmez.45     

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                 
45 Yenişehirlioğlu, “Tekfur Sarayı Çinileri ve Eyüp Çömlekçiliği”, s.351-352. 
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2) DEVLET FABRĐKASI OLARAK YILDIZ PORSELEN VE ÇĐNĐ 

FABRĐKASI 

 

2. Abdülhamit’in önemli desteğiyle Yıldız Sarayının bahçesinde kurulan 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, üç ana dönemde faaliyette bulunmuştur. Đlk dönem 

1892 tarihinde fabrikanın inşasıyla başlayıp, fabrikanın kurucusu ve destekleyicisi 2. 

Abdülhamit’in tahtan indirildiği 2. Meşrutiyete kadar süren devirdir. Fabrikanın asıl 

faaliyet dönemi olan bu zaman diliminde, fabrikanın yönetimi Hazine-i Hassa 

Nezareti aracılığıyla yürütülmüştür.  Yıldız işi adıyla müzeleri ve önemli 

koleksiyonları süsleyen eserler, bu dönemde ortaya konulmuştur. Fabrika 2. 

Meşrutiyet sonrası faaliyetlerini tatil etmiştir.  

 

Resim.11. Yıldız Fabrikası’nın Üretim Atölyesi ve Çalışanları 1 

 
 

Đkinci dönem 2. Meşrutiyet sonrası işyerleri kapanan çalışanların yoğun 

dilekçe ve başvurularıyla, devletin fabrikayı yeniden faaliyete geçirmesi ile 

                                                 
1 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.63. 
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başlamıştır. Bu dönemde fabrikanın idaresi Maarif Nezaretine verilmiştir. Maarif 

Nezareti fabrikayı Avrupa rekabetine açık olan porselen üretimi yerine, tarihten 

gelen köklü bir geleneğe sahip çini üretimine tahsis etmiştir. Fabrika 14 Temmuz 

1911 tarihi itibariyle, Yıldız Çini Fabrikası adıyla yeniden açılmıştır. Fakat 

Fransa’dan yeni uzman getirilmesi bir seneyi aşkın bir süre aldığı için, fabrikanın 

ikinci faaliyet döneminin başlaması Eylül 1912’yi bulmuştur. Fabrika Birinci Dünya 

Savaşının patlak vermesine kadar faaliyette bulunmuşsa da, bu devirde üretilenler 

hem daha az, hem de daha kalitesizdir. Bu durumun en önemli sebebiyse, artık 

fabrikanın önceki dönemde olduğu gibi en üst düzey destekten mahrum olmasıdır. 

Ayrıca ülkenin peş peşe savaşlar içine girmesi, fabrikanın geliştirilmesini imkânsız 

hale getirmiştir.  

 

Resim.12. Yıldız Fabrikası’nın Model Atölyesi ve Çalışanları 2 

 
 

Fabrikanın üçüncü ve Osmanlı Devleti içindeki son faaliyet dönemiyse, ilk 

kuruluş amacından çok farklı bir üretim için gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşına 
                                                 
2 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.63. 
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girmiş olan Osmanlı Devleti, Avrupa’dan telgraf haberleşmesi için gereken 

izolatörleri savaş şartları dolayısıyla getirtememiştir. Bunun üzerine ihtiyacı 

gidermek için, porselenden yapılan bu izolatörlerin ülke içinde yapılabileceği fikri 

ortaya atılmıştır. Devletin 4000 liralık bütçe ayırması ve fabrika müdürü Mesrur 

Đzzet Beyin hammaddeyi ülke içinden temin etmesiyle, zor savaş şartları altında 

bulunan ülkenin ihtiyacı giderilmiş ve haberleşmenin devamı sağlanmıştır. Fabrika 

işgal altındaki Đstanbul’da 1921 tarihinde, faaliyetlerini bir kere daha tatil etmiştir. 

 

Resim.13. Yıldız Fabrikası’nın Müdür Odası  3 

 
 

Cumhuriyetin ilanından sonra fabrika uzun yıllar sessizliğe bürünmüştür. Adı 

ilk kez 1945 yılında bir gazete haberinde duyulmuştur. Bu habere göre Milli Emlak 

fabrikayı tasfiye etmiştir. Đstanbul Defterdarlığı fabrikadaki kalıpları, yarı pişmiş 

3000 tabağı, fırını ve çok sayıda vazoyu açık arttırmayla; 1350 liraya bir antikacıya 

satmıştır. Kendi haline terk edilmiş fabrika binasıysa, on iki sene boyunca boş 

                                                 
3 Çoşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden Đzler, s.63. 
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durmuştur. 1957 yılında fabrikayı yeniden faaliyete geçirme girişimleri başlamıştır. 

Ülkede hiçbir porselen fabrikası olmaması dolayısıyla, hükümet bu tarihi fabrikayı 

yeniden canlandırmak istemekteydi. Hükümet fabrikanın onarılması, yeni aletlerle 

donatılması ve yeniden çalıştırılması görevini Sümerbank’a vermişti. Üretim için 

gerekli makineler Almanya’da “Dorst Keramiche Maschinen Fabrik”, elektrikli 

fırınlar ise “Siemens” tarafından yapılmıştır. Böylece Fransız uzmanlığıyla kurulan 

fabrika, Alman teknolojisiyle yenilenmiştir. Fabrikanın yeni ismiyse, “Sümerbank 

Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi” olarak değiştirilmiştir. Ön cephedeki Osmanlı 

arması kaldırılmıştır. Bu eski fabrika, 1.1.1962 tarihinde yeni hayatına başlamıştı. 

Yeni fabrikanın ilk müdürü Muzaffer Tayşi, daha sonra da Cevdet Demirok olmuştu. 

Üçüncü müdürse Đstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden, Muhsin 

Demironat olmuştu. Fabrikanın üretim amacıysa artık şöyle tanımlanıyordu:  

 

“Ne 16. Yüzyıl’a ait mavi-beyaz fayansları, ne “Eser-i Đstanbul” ve ne de eski 

“Yıldız” porselenlerini taklit etmek değil, aksine bunlardan ilham alarak, 

zamanımızın sanat esprisine uygun Türk motiflerini ihtiva eden porselen eşya imal 

etmek.” 4 

 

Dolayısıyla 1962-1994 yılları arasındaki 32 yıllık süre içinde, “Yıldız” 

ürünleri artık yeni bir kimlik taşıyacaktı. Bu kimliğin ürünleri geleneği koruyan ve 

geleceğe dönük tasarım düşüncesini yansıtmaktadır. Nitekim Sümerbank tarafından 

çalıştırılan “Yıldız” bir yandan eski Đznik çinileri üzerinde araştırma yaparken, diğer 

yandan da günlük hayata yeni ürünler yetiştirmek için uğraşıyordu. Bir yandan 

Washington’daki Đslam Merkezi’nin çini kaplamalarını üretirken, diğer yandan da en 

ucuz yemek takımlarını üretmeye uğraşıyordu. 1986 yılında özelleştirme öncesi 

dönemde, Sümer-Holding yönetimi tarafından, bu tarihi fabrikanın özelliklerinin 

olduğu gibi korunup, ileride müze-fabrika olarak çalıştırılması ilkesi kabul edilmişti. 

Nitekim bu nedenle, fabrikasyon üretim azaltılmış, el üretimine ağırlık verilmişti. 

Ayrıca fabrika içinde dağınık olarak bulunan bütün eski örnekler özenle toplanıp 

                                                 
4 Önder Küçükerman, “Saray Bahçesindeki Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu ve 110 Yıllık Porselen 
Koleksiyonu”, Antik&Dekor, No:70, Đstanbul 2002, s.82. 
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değerlendirilerek, müdüriyet binası içinde bir müze oluşturulmuştu. Bu müzenin 

amacı, Cumhuriyet döneminde üretilmiş olan eserleri bir araya getirmekti. 

Sümerbank’ın 1985-1994 yılları arasında başlattığı bu değişimin birer simgesi olmak 

amacıyla da, Osmanlı figürleri serisi ile bazı eski koleksiyon parçalarının üretimine 

başlanmıştı. 5 

 

1959’da Sümerbank’a devredilerek o yılların hızlı sanayileşme girişimi içinde 

başlayan bir çalışma döneminden; 1994 yılında Sümer Holding’in özelleştirilmesine 

kadar geçen süre içinde büyük bir özenle korunmuş olan fabrika, artık yeni bir 

döneme girmişti. Çünkü Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 1994 yılında bütünüyle 

TMBB Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilmiştir. Böylece Yıldız Fabrikası 

bundan böyle Türk porselen sanatının ve sanayisinin gelişmesi için yapmış olduğu 

önemli görevin çeşitli dönemlerini, eski sanatçılarının eserlerini sergileyen ve bu 

yönde özel üretim yapan bir müze-fabrika olarak çalıştırılmaktadır. 6 

  

  2.1) FABRĐKANIN KURULUŞU (1892) 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının kuruluşuyla ilgili üç farklı görüş vardır. 

Bunlardan ilki yarı şaka yarı ciddi sayılabilecek ilginç bir anekdottur. Zamanın 

Fransa elçisi bir toplantı sırasında 2. Abdülhamit ile görüşmektedir. Bu sırada masa 

üzerinde duran bir bardak elçinin dikkatini çekmiştir. Elçi 2. Abdülhamit’e bu 

bardağı çok beğendiğini söyler. Sultan da bu bardağın Fransa’nın ünlü porselen 

fabrikası Sevr mamulü olduğunu belirtir. Elçi ise niye böyle bir fabrikayı burada 

kurmayalım diye cevap verir. Bu kısa görüşmenin sonunda, Yıldız Sarayında çini 

fabrikası kurma fikri ortaya çıkar. Bu olayın gerçek olup olmadığı bilinmese de, 

böyle bir öneri etkili bir başlangıç olabilir. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının 

kuruluşu ile ilgili ikinci görüşse, zamanın Prusya Kralı, Avusturya Macaristan 

Đmparatoru, Fransa Kralı, Đngiltere Kralı ve Rus Çarının saraylarıyla bağlantılı 

                                                 
5 Küçükerman, “Saray Bahçesindeki Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu ve 110 Yıllık Porselen 
Koleksiyonu”, s.82. 
6 A.e., s.83. 
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porselen fabrikaları vardır. Bu fabrikalarda saraylarının ve yakın çevrelerinin 

ihtiyaçları için, çok özel ve gösterişli eserler üretilmektedir. Bu düşünceyle 2. 

Abdülhamit, sarayına bağlı olarak özel eserler meydana getirecek bir porselen 

fabrikası kurmak istemiştir. 7 Bu konudaki üçüncü görüşse, fabrikanın kuruluşunun 

doğrudan doğruya Fransa elçisinin teklifi üzerine gerçekleştiğidir. 2. Abdülhamit 

veya zamanın devlet adamları bu konuda önayak olmamıştır. Bu elçi koruduğu bir 

adama iş alanı sağlamak istemektedir. Bu yüzden padişahla yaptığı bir görüşmede, 

fabrikayı kurmayı önermiş ve böylece fabrikanın kuruluş çalışmaları başlamıştır. 8 

 

Bu görüşlerden hangisinin kesin etkili olduğuna dair net bir bilgimiz olmadığı 

için kuruluş şeklini tartışmak yerine, fabrikanın baş destekçisi olan padişahın sanata 

bakış açısını incelemek daha uygun olacaktır. Sultan 2. Abdülhamit marangozluğa 

ilgi duyardı. Boş vakitlerini özel atölyesinde masa, sandalye gibi iç mimari eserleri 

yaparak geçirirdi. Marangozluk kadar olmasa da porselen, çini ve resme de ilgi 

duyar; fırsat buldukça bunları incelemekten zevk alırdı. 9 Bu sanata ve el becerisine 

olan alakadar tutumu, böyle bir fabrika girişimine karşı bakışını etkilemiş olabilir. 

Netice olarak yabancı bir elçinin tavsiyesi etkili olsun veya olmasın, Yıldız Porselen 

ve Çini Fabrikasının kurulması fikri rahatlıkla aklına yatmış olmalıdır.  10  

 

2.1.1) FABRĐKANIN BĐNASI 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası binasının mimarı Raimondo d’Aranco’dur. 

Fabrika binası Yıldız Sarayının dış bahçesinin doğu tarafındaki yamaçlarda, küçük 

bir düzlük üzerinde kurulmuştur. 11 Sarayın ünlü mimarının 1892 yılında inşa ettiği 

bu bina, dış görünüşüyle bir fabrikaya benzemez. Daha çok Doğu ve Batı mimari 

                                                 
7 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.62. 
8 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, C.II, Đstanbul, Kitabhane-i Đslam ve Askeri, 
1327 (1911-1912), s.460.  
9 A.e., s.480. 
10 Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, C.I, Đstanbul, Erol Kerim Aksoy Vakfı, 
1995, s.277.  
11 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.62. 
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kimliğini birleştiren, pişmiş toprak malzemenin çarpıcı yorum ve görüntülerini bir 

araya getiren bir okul binası gibidir. 12   

 

Resim.14. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası'nın 1900’lerde Đç Bahçeden Görünüşü 13 

 
 

2.1.2) FABRĐKANIN TEKNĐK DONANIMI 

 

Fabrikanın teknik donanım müteahhitliğini Fransız Louis Dat yapmıştır. 

Louis Dat aynı zamanda, üretim süreci için uzman olarak da görev yapacaktır. 

Kendisi Hazine-i Hassa Nezareti ile yaptığı antlaşmayla, Yıldız Porselen ve Çini 

fabrikasına ait faaliyetleri yürütmeyi taahhüt etmiştir. Çini ve porselen üretimi ile 

ilgili bütün çalışmaları yerine getirecektir. Louis Dat müfel diye adlandırılan, 

pişirilmek için içine konulan malzemenin direk ateşle temas etmeyeceği bir fırın inşa 

edecektir. Ayrıca gümüş galvanizine mahsus bir de havuz tesis edecektir. Kuracağı 

fırın ve diğer tesisat için, gereken işgücü ve malzeme kendisine sağlanacaktır. Louis 

Dat hizmetinin karşılığı olarak aylık 20 lira alacaktır. Hazine-i Hassa Nezareti ile 

Louis Dat arasında yapılan bu antlaşma 13 Haziran 1893 tarihinden itibaren 

geçerlidir.  

                                                 
12 Önder Küçükerman, “Sanayi Devriminin Đstanbul’daki Renkli Bir Mirası Olarak “Yıldız Çini 
Fabrika-i Hümayunu” ve Sekiz Ünlü Sanatçı”, Tombak, No:4, Đstanbul 1995, s.4-5.   
13 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.78-79. 



 54 

“Mösyö Louis Dat Yıldız Sarayı şevket ihtivay-ı hümayunı çini fabrikasına 
müteallik ameliyatı irae ve idare itmeği taahhüd itmişdir mumaileyh icab iden resimleri 
tezyinatı ve altun ve gümüş galvanimine ve altun kabartma ve kesif ve şeffaf minalar ve 
fağfur üzerine nakışlar velhasıl fağfurların imaliyle çini sanatının icabatını icraya mecburdır 

 
Müfel tabir olunan hazineli bir furun ile gümüş galvanimine mahsus bir de havuz 

inşa ve tesis idecektir tesisat-ı mezkûra içün muktezi amele ve malzeme kendüsine 
virilecekdir mösyö Dat’a mah-bemah (20) yirmi aded liray-ı Osmanî tesviye ve tediye 
olunacak ve işbu mukavelenamenin hükmi yerine devam idecek ve 13 Haziran 1893 
tarihinden itibaren meriül-icra bulunacakdır...” 14    

   

2.1.3) FABRĐKAYA TANINAN VERGĐ MUAFĐYETĐ 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasında kullanılmak üzere yurtdışından bir 

sandık boya gelmiştir. Galata yabancı emtialar gümrüğüne gelen bu sandığın, 66,5 

kuruş gümrük vergisi vardır. Ayrıca fabrikaya gelen malzemenin gümrük resminden 

muaf olduğuna dair, bir emir veya karar da yoktur. Rüsumat Emaneti Hazine-i Hassa 

Nezaretinden bu konudaki uygulamanın nasıl olması gerektiğini sormaktadır. 

 

“Çini fabrika-i hümayunı lâzımesi içün vürud iden bir sandık boyanın imrarı Orman 
ve Maden ve Ziraat nezaretinden emanet muhasebesine mürsel ilmühaberde beyan 
olundığından ve mezkûr boyanın resm-i gümrüği altmış altı buçuk guruşdan ibaret ise de 
zikrolunan çini fabrika-i hümayunı içün celb ve imrar olunacak levazımın resm-i gümrükden 
istisnaiyeti hakkında bir gûne emir ve karar olmadığından bahisle istifsarı muameleyi…” 15 

 

5 Ağustos 1895 tarihindeki Hazine-i Hassa Nezaretinin cevabıysa; Yıldız 

Sarayı bahçesinde kurulmuş olan fabrikanın, çinicilik sanatını yaymak için 

kurulduğudur. Fabrikanın diğer bir amacıysa, konuyla ilgili sanatkârlara örnek teşkil 

etmesidir. Netice olarak Hazine-i Hassa Nezaretine bağlı olan bu fabrikanın, 

vergiden muaf olduğu açıktır.  

 

“…çini imali sanatının memalik-i mahrusa-i şahanede intişarı ve tamimi içün erbab-ı 
sanaiye bir numune-i imtisal olmak üzere mezkûr çini fabrikası Yıldız Sarayı hümayunı 
bağçesi dâhilinde tesis buyurılmış ve işbu fabrika-i hümayunın Hazine-i Hassa-i şahaneye 
irtibatı ve levazımının dahi emsali misüllü rüsumdan istisnaiyeti tabi olub…” 16 

 

                                                 
14 BOA HH.THR 118/42, 29 Temmuz 1893. 
15 BOA BEO 645/48362, 3 Muharrem 1313, 14 Haziran 1311, 26 Haziran 1895.  
16 BOA BEO 666/49916, 13 Safer 1313, 24 Temmuz 1311, 5 Ağustos 1895.  
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2.2) FABRĐKANIN ÜRETĐM AMAÇLARI 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının iki ana üretim amacı vardı. Bunlardan 

birincisi sarayın porselen ihtiyacını karşılamak, diğeriyse imal ettiği gösterişli 

parçaları diplomatik hediyeleşmede kullanmaktı. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası 

ilk ürünlerini 1894 yılında vermeye başlamıştır. Fabrika öncelikle bir saray 

imalathanesi olarak çalışmıştır. Burada üretilen ilk ürünler günlük kullanıma yönelik 

değildir. Daha çok büyük salonların dekorasyonunda kullanılmak ya da devletin ileri 

gelenleriyle Avrupa devletlerine hediye edilmek amacıyla üretilmiş sanat eserleridir. 

Bu gün fabrikanın eserlerinin bir kısmı Topkapı Sarayında; bir kısmı da TBMM 

Milli Saraylar Daire Başkanlığı adı altında toplanmış saray, köşk ve kasırlarda 

bulunmaktadır. 

  

Resim.15. Şarl Atam Đmzalı Fatih Sultan Mehmet Portreli Duvar Tabağı (Topkapı 
Sarayı Koleksiyonu) 17  

 
                                                 
17 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.145. 
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Topkapı Sarayındaki Yıldız koleksiyonuyla ilgili Tahsin Öz’ün 1945 yılında 

yazdıkları önemli ayrıntılar içermektedir. Kendisi dönemin Topkapı Sarayı Müzesi 

müdürüdür. Kendisinin müdürlüğünü yaptığı müzedeki Yıldız koleksiyonu için 

söyledikleri ise şunlardır: 

 

“Topkapı Sarayı Müzesinde, Yıldız fabrikası porselenlerinden altı yüz parçadan 
oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Bunlardan çoğu 2. Abdülhamit’in koleksiyonundan 
gelme en nadir ve sevilmiş parçalardır. Aralarında 120 santimlik büyük vazolar da 
bulunmaktadır. Bazıları Sevres mamulâtından ayırt edilemeyecek derecededir.”  18 
 

Resim.16. Padişah Portreli Kahve Fincanları (Topkapı Sarayı Koleksiyonu) 19 

 
 

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığının koleksiyonun ana kısmı, 1894 

yılında üretime başlayan fabrikanın ilk on beş yılına aittir. Milli Sarayların sahip 

olduğu bu değerli koleksiyonun en önemli grubunu boyları 24-235 cm arasında 

                                                 
18 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.116-117. 
19 A.e., s.148. 
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değişen çeşitli form, renk ve süslemelerde, bir kısmı hala Milli sarayların değişik 

mekânlarında sergilenmekte olan salon vazoları oluşturmaktadır. Dekoratif amaçla 

üretilen vazolar genellikle çift ve pek çoğu kapaklıdır. Koleksiyondaki vazolardan en 

erken tarihli olanı fabrikanın ilk yılına 1894 (1312 H), en geç tarihli olanıysa 1909 

(1312 sene 15) yılına aittir. Büyük boyutta olan vazolar üç parça halindedir. Ayak, 

gövde ve boyun kısımları metal bir eksene vidalanarak birbirine bağlanmıştır. Orta 

büyüklükteki vazoların çoğu ise ayak ve gövde olmak üzere iki parçalıdır ve aynı 

tarz bir mekanizma ile birbirlerine bağlanmıştır. Ayrıca 67-87 cm yüksekliğinde tek 

parça vazolar da mevcuttur.  20    

 

Resim.17. Halit Efendi Đmzalı 1896 Tarihli Vazo 21 

 
                                                 
20 Önder Küçükerman, Nedret Bayraktar, Semra Karakaşlı, Milli Saraylar Koleksiyonunda Yıldız 
Porseleni, Đstanbul, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 1998, s.36-37. 
21  (çevrim içi) www.millisaraylar.gov.tr, 24 Haziran 2011. 
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Resim.18. Jean Nicot Đmzalı 1903 Tarihli Salon Vazosu (TBMM Milli Saraylar 
Koleksiyonu) 22 

 

                                                 
22 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.167. 
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Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan vazolar üzerinde daha çok figürlü, 

figürsüz kır ve orman manzaraları, Đstanbul’un çeşitli tarihi ve mesire yerlerinden 

görüntüler ve bitkisel süslemeler yer almaktadır. Resimler bazılarında gövdeyi 

tamamen kuşatacak şekilde, bazılarında ise içlerinde farklı manzaraların yer aldığı 

panolar halinde yapılmıştır. Eserlerin büyük bir bölümünde resmin sağ veya sol alt 

köşesinde ressamın imzası bulunmaktadır. Bu imzalardan Halit daha çok manzara 

ressamı olarak dikkati çekmektedir. Đstanbul manzaraları veya insan ve hayvan 

figürleri bulunan manzaralar işlenmiş olan eserlerde, genellikle Halit imzasıyla 

karşılaşılmaktadır. Fabrikanın baş ressamı Jean Nicot ise, Avrupalı kadın figürlerinin 

yer aldığı kartpostal resimlerini andıran çalışmalar sergilemiştir. Diğer ressamlardan 

Etienne Narcice çiçek ve kuş resimleri, Ressam Abdurrahman Osmanlı armalı ve 

bitkisel motifli desenler, Ressam Ömer kır ve Đstanbul manzaraları ve Lavergne ise 

daha çok ölü doğa çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.    23  

 

Resim.19. Ressam Ömer Đmzalı Đstanbul Manzaralarıyla Süslü Bir Çift Vazo 24 

 
                                                 
23 Önder Küçükerman, Nedret Bayraktar, Semra Karakaşlı, Milli Saraylar Koleksiyonunda Yıldız 
Porseleni, s.37. 
24 Alman Çeşmesi sol taraftaki vazonun arkasına resmedilmiştir. A.e., s.147 
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Ressam Ömer’in yapmış olduğu 1905 ve 1908 tarihlerini taşıyan 54 cm 

boyundaki bir çift vazo, fabrikanın diplomatik hedeflerini göstermesi açısından güzel 

bir örnektir. Vazonun birinde Türk-Alman siyasi ilişkilerini yansıtan tarihi bir belge 

niteliğini taşıyan Sultanahmet’teki Alman Çeşmesi resmedilmiştir. Vazolardaki diğer 

mekânlar ise Ayasofya ve çevresi, Beyazıt Cami ve çevresi ve Aksaray Valide 

Camiidir.25  

 

Resim.20. Ressam Ömer’in Vazolarından Alman Çeşmesi Detayı 26  

 
                                                 
25 Önder Küçükerman, Nedret Bayraktar, Semra Karakaşlı, Milli Saraylar Koleksiyonunda Yıldız 
Porseleni, s.37. 
26 A.e., s.148. 
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Resim.21. Alt Yüzündeki Yıldız Fabrikası Amblemiyle Servis Tabağı (TBMM Milli 
Saraylar Koleksiyonu) 27   

 

 

2.2.1) SARAYLARIN KULLANIMI 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının ana üretim amacı, Yıldız başta olmak 

üzere sarayların porselen ihtiyacını karşılamaktı. Çeşitli tarihlerde önemli 

sayılabilecek miktarlarda ürünler, sarayların kullanımı için devlete teslim edilmiştir. 

Orman-Maden-Ziraat nazırı Selim Efendi üretimin başladığı 1894 yılında; fabrikanın 

ilk ürünlerinden üç saksı, bir düzine tabak, bir çay takımı ve büyük boy bir tabağı 

padişaha takdim etmiştir. Büyük tabak Parisli meşhur bir sanatkârın tamir edilmesi 

için bekleyen tabağıyla tamamen aynıdır. Kısacası fabrikada gerekli kaliteye 

ulaşılmıştır. 

 

“Muvaffakıyet-i bi-gayet-i Hazret-i Hilafetpenahi asarından olarak kâffe-i 
tertibatıyla beraber inşaatı bu kere rehin-i hitam olan porselen fabrika-i hümayunı 
mamulâtından üç saksı ve bir düzine tabak ve bir çay takımıyla ve bir de büyük tabağın 
atibbe-i felek mertebe-i hazret-i velinimet-i bi-minnet-i azamiye arz ve takdimine cüret 
kılındı büyük tabak Parisli üstad meşhur mösyö Yavn? namında birinin mahsul-i çire desti 
olub tamiri lazım gelen tabağın tamamıyla aynısıdır ki fabrika-i hümayunın ilk imalatından 
birinin böyle Avrupa mühren sanatkarın elinden çıkan imalata muadil bulunması…”28  

                                                 
27 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.148. 
28 BOA Y.PRK.OMZ 3/28, 1320, 1902-1903. Belgenin üzerinde tarih bulunmamaktadır. BOA 
belgeye bu tarihi vermiştir. Fakat “fabrika-i hümayunın ilk imalatından birinin böyle Avrupa mühren 
bir sanatkârın elinden çıkan imalata muadil bulunması” cümlesinden, belgenin fabrikanın üretime 
geçtiği 1894 yılına ait olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo.1. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 1895 Yılında Devlete Teslim 
Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı  Adedi 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Salata Tabağı 50 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Kahvaltı Tabağı 37 
Boyalı Yaldızlı Küçük Zerde Kâsesi 20 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Sigara Tabağı 11 
Boyalı Yaldızlı Küçük Boy Đstiridye Sigara Tabağı 5 
Boyalı Yaldızlı Oval Orta Boy Sigara Tabağı 14 
Boyalı Yaldızlı Dört Köşe Çiçekli Sigara Tabağı   12 
Beyaz Porselen Yuvarlak Salata Tabağı  35 
Beyaz Porselen Kabartma Yemek Piyatası 12 
Beyaz Porselen Çiçekli Küçük Boy Zerde Kâsesi 12 
Beyaz Porselen Orta Boy Çorba Kâsesi  21 
Beyaz Porselen Kapaksız Yoğurt Kâsesi 33 
Beyaz Porselen Küçük Boy Zerde Kâsesi  30 
Beyaz Kabartma Çiçekli Kenarı Yaldızlı Yemek Piyatası  81 
Beyaz Kabartma Çiçekli Kenarı Yaldızlı Yemiş Piyatası 16 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Salata Tabağı 19 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı Tabağı 23 
Beyaz Porselen Yassı Orta Boy Tatlı Tabağı     12 
Beyaz Porselen Çukur Orta Boy Tatlı Tabağı     8 
Beyaz Porselen Çukur Büyük Boy Kâse 16 
Beyaz Porselen Küçük Boy Zerde Kâsesi 20 
Beyaz Porselen Kapaksız Yoğurt Kâsesi  20 
Beyaz Porselen Küçük Boy Kâse 20 
Beyaz Porselen Yuvarlak Salata Tabağı 19 
Beyaz Porselen Yuvarlak Kahvaltı Tabağı 1 
Beyaz Porselen Đstiridye Salata Tabağı 51 
Beyaz Porselen Đstiridye Kahvaltı Tabağı 27 
Beyaz Porselen Đstiridye Reçel Tabağı 46 
Beyaz Porselen Kabartmalı Yemek Piyatası  20 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Salata Tabağı  24 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı Tabağı 25 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Reçel Tabağı 27 
Çiçekli Küçük Boy Balık Tabağı 11 
Çizgili Yemek Piyatası 64 
Çizgili Yemiş Piyatası 20 
Kabartmalı Çiçekli Çorba Piyatası 9 
Kabartmalı Çiçekli Yemiş Piyatası 4 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Salata Tabağı 8 
Boyalı Kulplu Yaldızlı Porselen El Şamdanı 29 8 
Toplam 891 
Kaynak: BOA Y.PRK.HH 28/70, 17 Eylül 1311, 29 Eylül 1895. 

 

 

                                                 
29 Đlk on yedi ürün 4 Eylül 1895, ikinci on iki ürün 17 Eylül 1895 ve son on ürün 29 Eylül 1895 
tarihinde teslim edilmiştir. BOA Y.PRK.HH 28/70, 17 Eylül 1311, 29 Eylül 1895. 
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Tablo.2. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 15 Haziran 1898 Tarihinde 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Adedi 
Kapaksız Düz Beyaz Saksonya 39 
Kapaklı Düz Beyaz Tatlı Tabağı 20 
Markalı Kahvaltı Tabağı 6 
Markalı Oval Kahvaltı Tabağı 7 
Düz Beyaz Kapaklı Çukur Saksonya 10 
Markalı Kenarı Kırmızı Kuzu Tabağı 3 
Markalı Kenarı Kırmızı Börek Tabağı  1 
Toplam 86 
Kaynak: BOA Y.PRK.SGE 8/48, 3 Haziran 1314, 15 Haziran 1898. 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası önemli sayılacak miktarlarda üretim 

yapmasına rağmen, sarayın tek porselen sağlayıcısı da değildi. Fabrikadan gelen 86 

parçalık bu küçük sevkiyattan yirmi iki gün sonra, sarayın baş kilercisi kenarları 

kırmızı markalı 1080 adet birinci sınıf porselen tabağa ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. 

“…kenarları kırmızı markalı bin seksen aded birinci neviden porselen tabağın imal 

itdirilmesi serkilar-ı hazret-i şehriyarı canibinden ba-tezkire izbar olunması 

üzerine…” 30  Neticede istenilen tabakların Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasından 

temin edilmesi yerine; önceki fiyatlarından yüzde beş indirimle toplam 24.700 

kuruşla, mösyö Shawn’dan satın alınmasına karar verilmiştir. “…mezkûr tabakların 

fiyat-ı sabıklarından yüzde beş noksanına olarak ceman yirmi dört bin yedi yüz 

guruşla mösyö Shawn’dan mubayaası hazinece kararlaşdırılmış olmasına 

nazaran…”31 

 

Ramazan ayı yaklaştığı için saraya gereken porselen mutfak eşyası, Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikasına sipariş edilmiştir. 30 Kasım 1901 tarihinde Orman-

Maden-Ziraat nazırı Selim Efendi, bir kısmı imal edilen porselenlerin en kısa 

zamanda Hazine-i Hassaya teslim edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Siparişten imal 

edilmiş olan 6000 parçanın hemen teslimi istenmektedir.  

 

“Ramazan-ı Şerif münasebetiyle saray-ı hümayun içün luzumı olub ba-irade-i 
seniyye çini fabrika-i hümayununa sipariş idilen ve birkısmı imal olunan porselen evaninin 

                                                 
30 BOA Y.MTV 179/125, 17 Safer 1316, 25 Haziran 1314, 7 Temmuz 1898. 
31 BOA Y.MTV 180/105, 16 Rebiülevvel 1316, 23 Temmuz 1314, 4 Ağustos 1898.  
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emsali misüllü serian Hazine-i Hassa-i şahaneye teslimi… imal olunmuş olan altı bin parça 
evani-i mezkurenin ber-mucib-i emr-ü ferman-ı hümayun-ı Hazret-i Hilafetpenahi heman 
teslimi zımnında…”32 

   

Fabrikanın üretimi tamamen sarayın mutfak ihtiyacına ayrılmamıştı. Padişaha 

sunulmak üzere gösterişli parçalar da imal edilmekteydi. 26 Mayıs 1902 tarihinde, 

yirmi dört kişilik porselen takımıyla beraber iki adet vazo padişaha takdim edilmiştir.  

 

“yirmi dört kişilik porselen takım ve iki vazo atibbe-i ulyay-ı Hazret-i 
Hilafetpenahiye takdim kılındığından… porselen takım sahihan fevkalade zarif saye-i 
terakkiyatvaye-i Hazret-i Padişahîde sanayi-i dâhiliyenin terakkisine birer burhan-ı 
mücessem olacak vechle yapıldığından “ 33 
 

Resim.22. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 13. 14. ve 15. 
Yıllarına Ait Markalar 34 

 

 
 

                                                 
32 BOA Y.MTV 223/62, 19 Şaban 1319, 17 Teşrin-i Sani 1317, 30 Kasım 1901.   
33 BOA Y.PRK.OMZ 3/12, 18 Safer 1320, 13 Mayıs 1318, 26 Mayıs 1902. 
34 Önder Küçükerman, Nedret Bayraktar, Semra Karakaşlı, Milli Saraylar Koleksiyonunda Yıldız 
Porseleni, s.134, 136, 138, 142, 144, 156, 158, 160, 164, 170, 172. 
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Tablo.3. 29 Kasım 1902 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Kapaklı Çorba Kâsesi 8,93 39 348,27 
Beyaz Saksonya Kapaksız Çorba Kâsesi 5,60 1 5,60 
Boyalı Yaldızlı Kapaklı Sahan  18,95 12 277,40 
Beyaz Saksonya Düz Kenarlı Kapaklı Sahan  9,03 35 316,05 
Beyaz Saksonya Düz Kenarlı Kapaksız Sahan 5,70 1 5,70 
Beyaz Saksonya Kapaksız Et Sahanı  14,00 20 280,00 
Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan  6,50 617 4010,50 
Beyaz Saksonya Sahan kapağı 3,33 128 426,24 
Beyaz Saksonya Kapaklı Pilavlık  6,50 168 1092,00 
Kırmızı Kenarlı Yaldızlı Markalı Çorba Piyatası  11,20 23 257,60 
Kırmızı Kenarlı Yaldızlı Markalı Yemek 
Piyatası 

11,40 12 136,80 

Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı 4,50 19 85,50 
Markalı Kırmızı Kenarlı Yassı Orta Tatlı Tabağı 30,00 12 360,00 
Markalı Kırmızı Kenarlı Yassı Küçük Tatlı 
Tabağı 

28,50 4 114,00 

Markalı Kırmızı Kenarlı Kayık Ekşi Tabağı  14,21 9 127,89 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Kahvaltı Tabağı  2,50 321 802,50 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Salata Tabağı  3,00 316 948,00 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı Tabağı 3,25 151 490,75 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Salata Tabağı 4,00 158 632,00 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Kahvaltı Tabağı   0,90 178 160,20 
Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı Tabağı 1,79 149 266,71 
Beyaz Saksonya Đstiridye Salata Tabağı 2,50 100 250,00 
Beyaz Saksonya Tabaklı Fincan 1,00 23 23,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Salata Tabağı 2,50 588 1470,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Salata Tabağı 1,25 497 621,25 
Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

1,79 445 796,55 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,90 196 176,40 

Kırmızı Markalı Balık Tabağı 34,20 1 34,20 
Beyaz Saksonya Çiçekli Tatlı Tabağı 6,00 5 30,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Kapaklı Sahan 9,83 6 58,98 
Beyaz Saksonya Çiçekli Kapaklı Sahan35 14,50 3 43,50 
Toplam  4237 14647,59 
Kaynak: BOA HH.d. 27333, s.9, 27, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 63, 64, 81, 82, 83, 85, 
86, 88, 91, 92, 135, 155, 156, 159, 160, 161. 

                                                 
35 Bu üç sahan diğerlerinin haricinde 2 Mart 1903 tarihinde teslim edilmiştir. BOA HH.d. 27333, 
s.161. 
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Tablo.4. 11 Kasım 1903 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan  6,5 184 1196,00 
Beyaz Saksonya Kapaksız Pilavlık 6,5 217 1410,50 
Beyaz Saksonya Sahan Kapağı 3,33 206 685,98 
Beyaz Saksonya Kapaksız Et Sahanı 13 22 286,00 
Beyaz Saksonya Et Sahanı Kapağı 4,1 4 16,40 
Beyaz Saksonya Kapaksız Perdahsız Çorba Kâsesi 3 37 111,00 
Beyaz Saksonya Kapaklı Çorba Kâsesi 8,93 16 142,88 
Beyaz Saksonya Đstiridye Salata Tabağı 2,5 36 90,00 
Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı Tabağı 1,79 231 413,49 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Salata Tabağı 1,25 132 165,00 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Kahvaltı Tabağı 0,9 100 90,00 
Beyaz Saksonya Yassı Tatlı Tabağı 6 19 114,00 
Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı 4,51 14 63,14 
Beyaz Saksonya Tabaklı Fincan 0,99 132 130,68 
Beyaz Saksonya Fincan Tabağı 0,25 5 1,25 
Beyaz Saksonya Küçük Balık Tabağı  7 7 49,00 
Beyaz Saksonya Perdahsız Çorba Kâsesi Kapağı 1,51 32 48,32 
Beyaz Saksonya Kapaksız Yoğurt Kâsesi  4,51 99 446,49 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Sahan 12 67 804,00 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Pilavlık 12 11 132,00 
Boyalı Yaldızlı Sahan Kapağı 6,95 68 472,60 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Salata Tabağı   4 86 344,00 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı Tabağı  3,25 15 48,75 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Salata Tabağı 3 157 471,00 
Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Kahvaltı Tabağı 2,5 133 332,50 
Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Salata Tabağı  2,5 247 617,50 
Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Kahvaltı Tabağı  1,79 333 596,07 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Salata Tabağı  1,25 66 82,50 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 702 631,80 

Beyaz Saksonya Kenarı Yaldızlı Đstiridye Salata 
Tabağı 

2,5 71 177,50 

Beyaz Saksonya Kenarı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı   

1,79 234 418,86 

Beyaz Saksonya Kenarı Yaldızlı Yuvarlak 
Kahvaltı Tabağı  

0,9 190 171,00 

Beyaz Saksonya Çiçekli Orta Boy Balık Tabağı 13 2 26,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Büyük Boy Balık Tabağı   15 5 75,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Küçük Boy Balık Tabağı 11 7 77,00 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yassı Tatlı Tabağı  9,9 1 9,90 
Toplam  3888 10948,11 
Kaynak: BOA HH.d. 25722, s.44a-44b. 
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Tablo.5. 9 Ağustos 1904 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Kapaklı Çorba Kâsesi 8,93 99 983,07 
Beyaz Saksonya Kapaklı Perdahsız 
Çorba Kâsesi 

4,51 110 518,65 

Beyaz Saksonya Kapaklı Et Sahanı 17,1 6 102,60 
Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı 4,51 41 184,91 
Beyaz Saksonya Yassı Tatlı Tabağı 6 8 48,00 
Beyaz Saksonya Đstiridye Salata 
Tabağı 

2,5 126 315,00 

Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

1,79 401 717,79 

Beyaz Saksonya Yuvarlak Salata 
Tabağı 

1,25 201 251,25 

Beyaz Saksonya Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 602 541,80 

Beyaz Saksonya Yuvarlak Çay Tabağı 0,67 28 18,76 
Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan  6,5 287 1865,50 
Beyaz Saksonya Kapaksız Pilavlık 6,5 162 1053,00 
Beyaz Saksonya Sahan ve Pilavlık 
Kapağı 

3,33 262 872,46 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak 
Salata Tabağı 

1,25 14 17,50 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak 
Kahvaltı Tabağı 

0,9 134 120,60 

Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye 
Kahvaltı Tabağı 

2,5 32 80,00 

Boyalı Yaldızlı Kapaksız Sahan 12 4 48,00 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Pilavlık 12 1 12,00 
Boyalı Yaldızlı Sahan ve Pilavlık 
Kapağı 

6,95 17 118,15 

Beyaz Saksonya Kapaksız Düz 
Kenarlı Pilavlık  

6 35 210,00 

Beyaz Saksonya Düz Kenarlı Pilavlık 
Kapağı 

3,03 54 163,62 

Beyaz Saksonya Tabaklı Fincan 0,99 40 39,60 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

3,25 63 204,75 

Toplam  2727 8487,01 
Kaynak: BOA HH.d. 25722, s.75a. 
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Tablo.6. 14 Kasım 1904 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Sahan ve Pilavlık 
Kapağı 

3,33 503 1674,99 

Beyaz Saksonya Kapaksız Pilavlık 6,5 82 533,00 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Salata Tabağı 1,25 173 216,25 
Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan 6,5 556 3614,00 
Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı 4,51 39 175,89 
Beyaz Saksonya Kapaksız Et Sahanı  13 5 65,00 
Beyaz Saksonya Et Sahanı Kapağı 4,1 4 16,40 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Reçel Tabağı 0,67 260 174,20 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 16 14,40 

Beyaz Saksonya Đstiridye Salata Tabağı   2,5 169 422,50 
Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

1,79 88 157,52 

Çizgili Yemek Piyatası 1,8 51 91,80 
Çizgili Çorba Piyatası 1,81 54 97,74 
Boyalı Yaldızlı Sahan Kapağı 6,66 46 306,36 
Boyalı Yaldızlı Kapaklı Et Sahanı 35 5 175,00 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Pilavlık 12,29 18 221,22 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Sahan  12,29 43 528,47 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

3,25 10 32,50 

Boyalı Yaldızlı Yuvarlak Reçel Tabağı 1,81 79 142,99 
Boyalı Yaldızlı Çiçekli Yuvarlak Salata 
Tabağı 

1,25 138 172,50 

Boyalı Yaldızlı Çiçekli Yuvarlak 
Kahvaltı Tabağı 

0,9 337 303,30 

Boyalı Yaldızlı Çiçekli Yuvarlak Reçel 
Tabağı 

0,67 60 40,20 

Boyalı Yaldızlı Çiçekli Đstiridye Salata 
Tabağı 

2,5 91 227,50 

Boyalı Yaldızlı Çiçekli Đstiridye 
Kahvaltı Tabağı 

1,79 137 245,23 

Kırmızı Markalı Küçük Balık Tabağı  22 6 132,00 
Kırmızı Markalı Kapaklı Çorba Kâsesi 52 2 104,00 
Kırmızı Markalı Ayaklı Nişlik 30 3 90,00 
Toplam  2975 9974,96 
Kaynak: BOA HH.d. 25722, s.89a. 
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Tablo.7. 5 Nisan 1905 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan 6,5 113 734,50 
Beyaz Saksonya Kapaksız Pilavlık 6,5 214 1391,00 
Beyaz Saksonya Sahan ve Pilavlık Kapağı 3,33 69 229,77 
Beyaz Saksonya Çizgili Yemek Piyatası 1,8 64 110,20 
Beyaz Saksonya Çizgili Çorba Piyatası 1,81 7 12,67 
Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı  4,51 30 135,30 
Beyaz Saksonya Yassı Tatlı Tabağı 6 32 192,00 
Beyaz Saksonya Et Sahanı Tabağı 4,1 9 36,90 
Beyaz Saksonya Düz Kenarlı Kapaksız 
Pilavlık  

6 116 696,00 

Beyaz Saksonya Yaldızlı Yuvarlak Salata 
Tabağı 

1,25 157 196,25 

Beyaz Saksonya Yaldızlı Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 116 104,40 

Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

1,79 227 406,33 

Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Salata 
Tabağı 

2,5 153 382,50 

Boyalı Yaldızlı Kapaksız Sahan 12 45 540,00 
Boyalı Yaldızlı Kapaksız Pilavlık 12 29 348,00 
Boyalı Yaldızlı Sahan ve Pilavlık Kapağı 6,95 76 528,20 
Boyalı Yaldızlı Balık Tabağı 16,25 16 260,00 
Boyalı Yaldızlı Yassı Tatlı Tabağı  16,25 22 357,50 
Boyalı Yaldızlı Çukur Tatlı Tabağı  16,25 26 422,50 
Kırmızı Markalı Yemek Piyatası 11,4 17 193,80 
Kırmızı Markalı Çorba Piyatası 11,5 32 368,00 
Kırmızı Markalı Yemiş Piyatası  13,68 8 109,44 
Kırmızı Markalı Đstiridye Salata Tabağı  14,25 9 128,25 
Kırmızı Markalı Orta Boy Yassı Tatlı Tabağı 30 2 60,00 
Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı Tabağı 2,5 39 97,50 
Beyaz Saksonya Đstiridye Salata Tabağı 1,79 154 275,66 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Reçel Tabağı  0,67 124 83,08 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Salata 
Tabağı 

1,25 35 43,75 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 426 383,40 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Reçel 
Tabağı 

0,67 112 75,04 

Toplam  2479 8901,94 
Kaynak: BOA HH.d. 25722, s.104b-105a. 
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Tablo.8. 6 Kasım 1905 Tarihinde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan 
Devlete Teslim Edilen Ürünler  
Eşyanın Adı Birim 

Fiyat 
(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Sahan  6,5 749 4868,50 
Beyaz Saksonya Sahan Kapağı 3,33 265 882,45 
Beyaz Saksonya Çukur Tatlı Tabağı  4,51 56 252,56 
Beyaz Saksonya Yassı Tatlı Tabağı  6 15 90,00 
Beyaz Saksonya Kapaklı Perdahsız 
Çorba Kâsesi 

4,51 156 703,56 

Beyaz Saksonya Đstiridye Salata Tabağı  2,5 135 337,50 
Beyaz Saksonya Đstiridye Kahvaltı 
Tabağı 

1,79 216 386,64 

Beyaz Saksonya Yuvarlak Salata Tabağı 1,25 207 258,75 
Beyaz Saksonya Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

0,9 176 158,40 

Beyaz Saksonya Yuvarlak Reçel Tabağı 0,67 858 574,86 
Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak Salata 
Tabağı 

1,25 22 27,50 

Beyaz Saksonya Çiçekli Yuvarlak 
Kahvaltı Tabağı 

0,9 42 37,80 

Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye Salata 
Tabağı 

2,5 36 90,00 

Beyaz Saksonya Çiçekli Đstiridye 
Kahvaltı Tabağı 

1,79 15 26,85 

Boyalı Yaldızlı Kapaklı Sahan 18,95 40 758,00 
Boyalı Yaldızlı Kapaklı Çorba Kâsesi 18,95 30 568,50 
Kırmızı Markalı Küçük Boy Balık Tabağı  30,2 1 30,20 
Kırmızı Markalı Orta Boy Balık Tabağı 34,2 4 136,80 
Kırmızı Markalı Kapaklı Çorba Kâsesi 52 1 52,00 
Kırmızı Markalı Çorba Piyatası 11,4 9 102,60 
Kırmızı Markalı Yemek Piyatası 11,4 19 216,60 
Kırmızı Markalı Yemiş Piyatası 13,68 5 68,40 
Kırmızı Markalı Đstiridye Salata Tabağı 14,25 16 228,00 
Kırmızı Markalı Yuvarlak Kahvaltı 
Tabağı 

7,6 7 53,20 

Çizgili Yemek Piyatası 1,8 34 61,20 
Beyaz Saksonya Sahan Kapağı 3,33 13 43,29 
Beyaz Saksonya Et Sahanı Kapağı 4,1 1 4,10 
Beyaz Saksonya Kapaklı Çorba Kâsesi 8,93 91 812,63 
Beyaz Saksonya Kapaksız Çorba Kâsesi 6 1 6,00 
Toplam  3220 11836,89 
Kaynak: BOA HH.d. 25722, s.126a. 
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Tablo.9. 1906 Yılında Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’ndan Devlete Teslim 
Edilen Ürünler 36 
Eşyanın Adı Teslim 

Tarihi 
Birim 
Fiyat 

(kuruş) 

Eşyanın 
Miktarı 

Eşyanın 
Tutarı 
(kuruş) 

Beyaz Saksonya Çukur Tatlı 
Tabağı 

6 Haziran 4,51 29 130,79 

Beyaz Saksonya Çiçekli 
Yuvarlak Piyaz Tabağı 

24 Ekim 0,67 155 103,85 

Çizgili Yemek Piyatası  24 Ekim 1,8 49 88,20 
Boyalı Yaldızlı Kapaklı Çorba 
Kâsesi  

6 Haziran 18,95 42 795,90 

Boyalı Yaldızlı Đstiridye Pilavlık  6 Haziran 12 10 120,00 
Boyalı Yaldızlı Đstiridye Pilavlık  24 Ekim 12 9 108,00 
Beyaz Saksonya Düz Kenarlı 
Pilavlık ve Sahan Kapağı  

24 Ekim 3,03 13 39,39 

Beyaz Saksonya Kapaklı Çorba 
Kâsesi 

6 Haziran 8,93 3 26,79 

Beyaz Saksonya Sahan ve 
Pilavlık Kapağı 

6 Haziran 3,33 95 316,35 

Beyaz Saksonya Sahan ve 
Pilavlık Kapağı 

24 Ekim 3,33 191 636,03 

Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan  6 Haziran 6,5 394 2561,00 
Beyaz Saksonya Kapaksız Sahan 24 Ekim 6,5 340 2210,00 
Beyaz Saksonya Kapaksız 
Pilavlık 

6 Haziran 6,5 29 188,50 

Beyaz Saksonya Kapaksız 
Pilavlık 

24 Ekim 6,5 57 370,50 

Kırmızı Markalı Saksonya 
Kapaklı Çorba Kâsesi 

15 Mart 52 4 208,00 

Kırmızı Markalı Saksonya 
Kapaklı Çorba Kâsesi  

24 Ekim 52 3 156,00 

Kırmızı Markalı Saksonya 
Kapaklı Çorba Kâsesi 

9 Aralık 52 9 468,00 

Toplam   1432 8527,30 
Kaynak: BOA HH.d. 25707, s.15b, 27b, 37b, 41b, 43b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 
109b. 

 

 

 

 

                                                 
36 BOA HH.d. 25707, s.15b, 27b, 37b, 41b, 43b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 109b. 
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2.2.2) DĐPLOMATĐK HEDĐYELEŞME 

 

Fabrikanın ikinci üretim amacıysa, yaptığı gösterişli parçaları yabancı devlet 

adamları ve elçilere hediye olarak göndermekti. Devrin siyasi hedefleri için bir nevi 

bahane teşkil eden bu uygulamada; Đngiliz elçilerine, Almanya imparatoruna, Rus 

çarına ve Amerika müzesine olmak üzere çok çeşitli makam ve kişilere hediyeler 

gönderilmiştir. Devrin en güçlü devletlerinden biri olması nedeniyle, bu 

hediyeleşmede Đngiliz elçilerine özel bir önem verilmiştir. Roma’da Đngiltere elçiliği 

yapan sir Clare Ford’a bir mektupla beraber bazı hediyeler gönderilmiştir. Bu elçi 

Đstanbul’da görev yaptığı sırada inşaat halindeki fabrika binasını ziyaret etmiştir. Bu 

ziyaret sırasında güzel sanatlara duyduğu ilgiyi göstermiş ve bu fabrika girişimini 

özellikle takdir etmiştir. Padişahtan kendisine bir hatıra olması için, fabrikanın ilk 

eserlerinden olan bir çift vazo ile Hamidiye Caminin resmedildiği bir tabak hediye 

edilmiştir.  

 

“Yıldız Saray-ı hümayunı bağçesinin bir cihetinde tesis buyrılan porselen fabrika-i 
hümayunını evvelce ziyaret itmiş olduğınız hatır nişan-ı âlileridir ol vakitde inşaatı ikmal 
idilmemiş olan işbu fabrika-i hümayunın bu kere saye-i terakkivaye-i hazret-i şehriyarı da 
inşaat-ı reside-i hadd-ı hitam olarak netayic-i müstahsilesi efkâr-ı bedayi-i perverane-i 
hümayun ile mütenasib bir derecede bulunub sanayi-i nefise hakkındaki rağbet ve fabrika-i 
hümayun-ı mezkurı esnay-ı ziyaretlerinde izhar buyrılan takdirat-ı sefiraneleri… bir yadigâr-
i mahsus-ı hazret-i tacdari ve eser-i teveccüh-ü padişahî olmak üzere fabrika-i hümayunı 
mezkûrun ilk mamulâtından bir çift vazo ve ile nam-ı hümayun-ı mülükaneye nisbetle 
tesmiye idilen Cami-i Şerifin resmini havi olan bir tabak ihda buyurulmış…”37 

 

30 Mart 1899’da bu sefer Đngiltere’nin dışişleri bakanı Lord Salisbury’ye 

fabrikadan hediyeler gönderilmiştir. Yalnız hediyelerin Londra’ya ulaştığı sırada, 

Lord Salisbury Riviera’ya gitmek üzere şehir dışında bulunmaktadır. Fakat hemen 

bir teşekkür yazısı göndermeyi ihmal etmemiştir.  38 

 

Lord Salisbury Londra’ya geri dönünce kendisine hediye gönderilmiş eşyalar 

olan, kaliteli bir vazo ile ahşap bir çerçeve içinde bulunan porselen tabağı aldığını 

bildirmiştir. “Taraf-ı eşref-i hazret-i padişahîden geçen ilkbahar esnasında lütfen 

                                                 
37 BOA Y.PRK.BŞK 41/89, 1312, 1894-1895. 
38 BOA Y.EE 62/12, 30 Mart 1899. 
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Dersaadetden irsal buyurılan bir aded nefis vazonun bir diğeriyle ağaç çerçeve 

derununda bulunan bir kıta porselen tabağı dahi ahz eyledim…” 39 

 

Bu hediyeleşmede Almanya’da bir yer edinmiştir. Kasım 1898’de Alman 

imparator ve imparatoriçesine, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasıyla Hereke Kumaş 

Fabrikasının ürünlerinden hediyeler verilmiştir. Đmparatora çiçeklerle bezeli iki 

büyük vazo ve bir büyük vazo takdim edilmiştir. Đmparatoriçeye ise fantezi bir vazo 

sunulmuştur. 40 2. Abdülhamit bu iki fabrikanın ürünlerinden Rahmi Paşa vasıtasıyla, 

Alman imparator ve imparatoriçesine hediyeler göndermiştir. Hediyeler 4 Mart 1906 

tarihinde Berlin büyükelçiliğine teslim edilmiştir. Yıldız’dan gelen hediyeler ise yine 

dört adet vazodur. 41  

 

Fabrikadan Rusya’ya da hediyeler gönderilmiştir. Çar ve çariçe için Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikasında, bir çay takımıyla iki adet vazo imal edilmiştir. 

Hediyeler padişahın yaverlerinden Binbaşı Feyzi Bey tarafından takdim edilmiştir. 

Petersburg Sarayında kendisine takdim olunan hediyeler, çarın son derece ilgisini 

çekmiştir. Ayrıca hediye edilen çay takımıyla büyük vazo, padişah tarafından 

özellikle kendisi sevdiği için mavi renkte yaptırılmıştır. Çar bu ayrıntının 

düşünülmesinden ayrıca memnun olmuştur. Çar çariçe için yapılan arabesk tarzı 

vazoyu da, detaylı bir şekilde inceleyip karısının çok beğeneceğini belirtmiştir.  

 

“Haşmetlü imparator ve imparatoriçe hazeratı içün porselen fabrika-i hümayununda 
imali taraf-ı eşref-i Cenab-ı Padişahîden emr-ü ferman buyurılmış olan vazolarla çay takımı 
bu kere yaveran-ı hazret-i şehriyariden Feyzi beğe tevdian… Petersburg sarayında takdim 
olunan hedayay-ı seniyye imparator hazretlerinin son derece mahzuziyyetini mucib olub 
fabrika-i hümayun mamulâtından olan hedayatın cümlesini yegân yegân nazar-ı 
tedkiklerinden imrar iderek gayet nefis ve masnu olmasıyla mükemmeliyetini takdir ve 
tahsin buyurub müşarünileyhe mahsus olan çay takımıyla büyük vazonın kendüsinin gayet 
sevdiği içün mai renginde şevketmeab efendimiz hazretleri tarafından intihab buyurılması 
aynen hikmet olduğını beyan iderek ayruca ibraz-ı mahzuziyyet eylediklerini ve badehu 
haşmetlü imparatoriçe hazretlerine mahsus olan arabeski usulünde büyük vazoyu dahi bila 
taraf temaşa iderek kemal-i takdir ve tahsin ile müşarünileyhanın fevkal-hadd memnun ve 
mahzuz olacaklarını bil-ifade…”42 

                                                 
39 BOA Y.EE 62/12, 20 Temmuz 1899. 
40 BOA Y.PRK.HH 30/72, Cemaziyelahir 1316, Ekim-Kasım 1898. 
41 BOA Y.PRK.EŞA 49/4, 19 Şubat 1321, 4 Mart 1906. 
42 BOA Y.PRK.EŞA 40/54, 14 Rebiülevvel 1320, 7 Haziran 1318, 20 Haziran 1902.  
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Fabrikadan ABD’ye de hediyeler gönderilmiştir. Yıldız Porselen ve Çini 

fabrikasından Amerika milli müzesine gönderilmiş hediyeler için, 3 Mayıs 1900 

tarihinde teşekkür yazısı gelmiştir. Fabrika ürünlerinden iki vazo ve bir porselen kutu 

milli müzede sergilenmektedir.  

 

“Taraf-ı eşref-i padişahîden iki vazo ile bir porselen kutı Amerika müzesine lütfen 
irsal buyurılmışdı fabrika-i hümayun mamulâtından olan ve Amerika milli müzesine 
vazolunan işbu latif ve şayan-ı hayret numunelerin milli müzemize ihdası…” 43 

 

2.2.3) SERGĐLER 

 

 Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının ana üretim amacı piyasa için olmasa da, 

fabrikanın ürünlerinin çeşitli vesilelerle, yerli ve yabancı piyasalara tanıtımı da 

gerçekleştirilmiştir. Bu tanıtımın en önemli aracıysa, yurt içinde ve uluslar arası 

düzeyde düzenlenen sergilerdir. Bu sergilerde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının 

eserleri, genellikle Hereke Kumaş Fabrikasının eserleriyle beraber sergilenmek 

istenmiştir. Bu fabrikaların ürünleriyle uluslar arası sergilere katılım için, üç ayrı 

teşebbüs tespit edilmiştir. Đlk girişimimiz Đspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen 

sergi içindir. Barselona’da güzel sanatlar ve sanayi ürünleri için, üçüncü defa olarak 

bir sergi düzenlenecektir. Đstanbul Ticaret-Ziraat-Sanayi Odası devlet fabrikalarının 

mamulâtından kumaş ve çini örneklerinin bu sergiye gönderilmesinin, önemli 

faydalar sağlayabileceği kanaatindedir. Bu konuda yapılabilecek bir şey olup 

olmadığını, Ticaret ve Nafıa Nezareti vasıtasıyla öğrenmek istemektedir.  

 

“Đşbu nisanın yirmi üçünde Barselonada sanayi-i nefise mamulât-ı sanaiye müteallik 
üçünci defa olarak küşadı mukarrer olan sergiye akmişe-i menkuşe ve kaliçe-i nefise ve çini 
mamulâtı gibi fabrika-i hümayunlardan bazı eşya irsali faideden hali olamayacağı Dersaadet 
ticaret ve ziraat ve sanayi otası riyasetinden ba-tezkire beyan ve ifade kılınmış olmasına 
nazaran…”44 

  

 Fabrikaların bağlı bulunduğu Hazine-i Hassa Nezareti 2 Mayıs 1896 tarihli 

cevabında, sergiye gönderilecek eşyaların nereye teslim edileceği açıkça 

                                                 
43 BOA Y.PRK.EŞA 35/50, 3 Mayıs 1900. 
44 BOA HH.THR 806/42, 13 Zilkade 1313, 14 Nisan 1312, 26 Nisan 1896. 
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belirtilmediğinden talebi reddetmiştir. Çünkü böyle sergilere gönderilen eşyalar 

yıpranıp, zedelenmektedir.  

 

“Barselona sergisine irsali işar olunan fabrika-i hümayunlar akmişe ve kaliçesiyle 
çini mamulâtının teslim kılınacak mahalli tasrih olunmadığı ve sergiye de gönderilen bu gibi 
eşya zedelenmekde bulundığına binaen işar-ı vakıanın tervicine mahal tudılamamış 
olduğından…” 45 

 

Konuyla ilgili ikinci girişimimiz ise, ABD’nin St. Louis şehrinde 1904 senesi 

başında düzenlenecek sergi için yapılmıştır. Washington fahri konsolosunun bu 

sergiye katılım sağlanması için gelen yazısına verilen cevap, isteyen Osmanlı 

vatandaşlarının bu sergiye katılıp ürün sergilemelerinde herhangi bir mahzur 

olmadığı yönündedir. Washington sefirinin bu sergide fahri komiser olarak 

bulunmasına da, Osmanlı Devleti izin vermiştir. Ayrıca Ekim 1903 itibariyle 

Đstanbul’da bulunan sergi temsilcisi Mösyö Carrpaddle, Hereke Kumaş ve Yıldız 

Porselen ve Çini fabrikalarının ürünlerini sergilemek istemektedir. Bu fabrika 

ürünlerinden münasip bir miktarının, ABD’de sergilenmesine devletçe izin 

verilmesini istemektedir.  Talebi 19 Ekim 1903 tarihinde hükümete sunulmuşsa da, 

onaylanıp onaylanmadığına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 

“St Louis sergisi hakkında… yalnız istek idenlerin Memalik-i Şahane mamulât ve 
mahsulâtını teşhir eylemek üzere mezkûr sergiye iştirak olunması Washington sefiri 
beğefendi hazretlerinin fahri komiser tayini hakkında ber-mantuk-ı emr-ü ferman-ı 
hümayun-ı şahane Hariciye Nezaret-i Celilesine sebk iden tebligata cevaben mezkûr serginin 
vekili olub Dersaadetde bulunan mösyö Carrpaddle’in hükümet-i seniyye-i canib-i 
aliyyesinden bu suretle icra buyurılan muamele-i cemileden tolayı beyan-ı teşekkürat ile 
berabersaye-i terakkiyatvaye-i Hazret-i Hilafetpenahide Hereke ve çini fabrika-i 
hümayunlarında nesc ve imal olunan halı ve kumaş ve çinilerce husule gelen terakkiyatın 
mezkûr sergide iraesi hüsn-i tesir hâsıl edeceği cihetle bunlardan münasib mikdarın teşhirine 
müsaade-i seniyye-i mülükanenin şeref şayan buyurılması…”  46    

 

Üçüncü girişimimizse, 23 Nisan 1905 tarihinde Belçika’nın Liege şehrinde 

açılacak uluslar arası sergi ile ilgilidir. Belçika elçiliğinden gelen yazıda, 1900’de 

Paris’te açılan sergiye Hereke ve Yıldız fabrikaları ürünlerinin katıldığı belirtilmiştir. 

                                                 
45 BOA HH.THR 806/42, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 
46 BOA Y.A.HUS 459/115, 27 Receb 1321, 6 Teşrin-i Evvel 1319, 19 Ekim 1903. 
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Bu fabrikaların ürünlerinin Liege şehrindeki sergiye de katılması, Hazine-i Hassa 

Nezaretinden talep edilmektedir.  

 

“Gelecek nisanın yirmi üçünde küşadı mukarrer olan işbu sergi Belçika emsalini pek 
girüde bırakacak bir muvaffakiyetle neticelenecek gibi anlaşılmaktadır bittabi şu beynelmilel 
müsabakada memleketimizin asar-ı nefise-i sanaiyesine mümkün olduğı kadar şerefli bir 
mevki-i mümtaze temin etmek netice-i amal-ı fahiranemden olması hasebiyle Hereke ve çini 
fabrika-i hümayunları mamulâtının Parisde açılan 1900 meşhedinde olduğı üzere vakt-i 
zamanıyla Liege’de komiserlik dairesine irsali esbabının istikmali zımnında…”47 

 

Belçika elçiliğinden gelen bu talep Hazine-i Hassa Nezareti tarafından 

reddedilmiştir. Çünkü 1900 Paris sergisine gönderilen eşyalar dolayısıyla, hazine 

önemli bir zarara uğramıştır. “…mezkûr fabrika-i hümayunlar mamulâtından birkaç 

sene mukaddem Paris sergisine gönderilenlerden hazinece zarara giriftar olundığı 

malum olub…” Bu gerekçeyle bir girişimci ortaya çıkıp kendisi ile sergiye katılım 

hakkında gerekli şartlar belirlenmedikçe, bu tip sergilere ürün gönderilmeyecektir.  

 

“…bu gibi meşhed-i umumilere hazineden toğrudan toğruya eşya irsali münasib 
görülmediğinden ve binaenaleyh mezkûr fabrika-i hümayunlar mamulâtının sevk ve teşhiri 
içün münasib bir taleb zuhur idecek olur ise onunla kararlaşdırılacak şerait-i irsaliye üzerine 
icab-ı hale tevessül olunacağının…”48 

 

Devlet fabrikalarının eserleri için uluslar arası sergilerden gelen bu talepler, 

Osmanlı Devleti içinde de sanayi ürünleriyle sanat eserlerini sergileme fikrini 

doğurmuştur. 11 Haziran 1907 tarihinde varılan karar üzerine, Hereke Kumaş 

Fabrikası, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, Tamirhane-i Hümayun, Darülaceze ve 

sanayi okulları gibi devlet kurumlarıyla; Đstanbul’daki özel sanayi müesseselerinin 

ürünleri için bir sergi düzenlenmesine kara verilmiştir. Her sene mayıs ayının 

ortalarından ağustos ayının ortalarına kadar sürecek olan bu sergi, Hereke Kumaş 

Fabrikasının uygun bir salonunda açılacaktır.  

 

“…Hereke ve çini fabrika-i hümayunlarıyla tamirhane-i hümayun Darülaceze ve 
mekteb-i sanayi gibi müessesat-ı aliyye ve Dersaadetdeki sair müessesat-ı sanayide vücuda 
gelen mamulât ve masnuat-ı nefise teşhir idilmek ve her sene mayıs ibtidasından temmuz 

                                                 
47 BOA HH.THR 811/36, 30 Aralık 1904. 
48 BOA HH.THR 811/36, 10 Kanun-i Sani 1320, 23 Ocak 1905. 
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nihayetine kadar devam eylemek üzere işbu serginin Hereke fabrika-i hümayununın münasib 
bir mahallinde küşadı…”49 

 

Vakit geçtiği için 1907 senesinde sergi, Haziran ortasında başlayacaktır. 

Hazine-i Hassa Nezareti katılımcıların teşviki ve serginin düzeni için, Ticaret ve 

Nafıa Nezaretiyle Şehremanetinden yardım istemektedir. 

 

“…bir tarafdan Dersaadet ve vilayat-ı şahane erbab-ı sanayinin celb-i mamulâtı ve 
teşvikat-ı müessire-i sairenin ifası ve Dersaadete geldikce fabrika-i hümayunda tahsis ve 
tertib olunacak mahal-i mahsusasına tasnifi gibi hususatın ve cihet-i sairesinin tamamıyla bir 
program tanzimi zımnında nezaret-i celilelerine ve emanet-i müşarünileyhaya tebligat ifası 
hazine-i hassa-i şahane nezaret-i aliyyesinden arz-ı atibbe-i ulyay-ı mülükane kılınmış olub 
bu sene vakti geçmesi hasebiyle haziran ibtidasından başlamak üzere…”50 

 

Büyük ölçekli sanayi fuarlarının haricinde; Hereke Kumaş Fabrikasıyla 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının eserleri, satış için halkın teşhirine sunulurdu. 

Beyazıt Cami avlusunda açılan bu sergi, Ramazan aylarında düzenlenmekteydi. 

“Hereke ve porselen fabrika-i hümayunları mamulâtının her sene olduğı gibi bu sene 

dahi Ramazan-ı Şerifte Beyazıd cami-i şerifi havalisinde teşhir ve füruhtına…” 51 

1896 senesi Ramazanındaki sergi, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası için çok başarılı 

geçmiştir. Fabrikanın ikinci sınıf eserleri bile, halk tarafından büyük rağbet 

görmüştür.  

 

“…Ramazanda Sultan Beyazid han hazretleri cami-i şerifi havlısındaki sergiye 
konulan mamulât-ı adiye bile ahali kulları tarafından yağma idilircesine kemal-i tehalük ve 
rağbetle iştira olundığı…”52 

 

Ramazan aylarındaki Beyazıt Cami avlusundaki bu serginin haricinde, 

sarayların ihtiyacından fazla olan üretimin halka sunulduğu ikinci bir yer daha 

mevcuttu. Đstanbul Sultanhamam’da Hereke fabrikasının satış yerinde, Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikasının ürünleri halka canlı bir şekilde satılırdı. 53 

 

                                                 
49 BOA Đ.HUS 154/1325.R.105, 29 Rebiülahir 1325, 29 Mayıs 1323, 11 Haziran 1907. 
50 BOA BEO 3077/230715, 2 Cemaziyelevvel 1325, 31 Mayıs 1323, 13 Haziran 1907. 
51 BOA HH.d. 30668. s.2a, 11 Şevval 1315, 21 Şubat 1313, 5 Mart 1898. 
52 BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 19 Zilkade 1313, 21 Nisan 1312, 3 Mayıs 1896. 
53 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.116. 
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2.3) HAMMADDE VE TEKNĐK BĐLGĐLENDĐRME 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası ilk kuruluşunda Fransa’dan uzman ve 

malzeme desteği almıştır. Fabrikada kullanılan birçok eşya ve malzeme gibi, 

hammadde de Fransa’dan getirtilmiştir. Hammadde konusunda yerli kaynak arayışı 

uzun bir süre gerçekleşmemiştir. “Sanki memlekette bulunmayan bir meta imiş gibi 

kaolin ve feldspatın da Fransa’dan getirildiği maalesef bir hakikattir.”  54 Bu konuda 

ilk girişimleri ise, fabrikanın imalat müdürü Pierre Tharet gerçekleştirmiştir. Pierre 

Tharet 1907 yılında hükümete sunduğu raporda, yerli hammadde konusundaki 

çalışmalarından bahsetmiştir. Yerli hammadde ile birinci sınıf olarak ürettiği, tabaklı 

bir fincanla bir adet sigara tablasını bu raporuyla beraber padişaha sunmuştur. 

“…Devlet-i Aliyyeleri toprakları ile birinci neviden olmak üzere imal eylemiş 

olduğım mamulâtdan maa-tabak bir fincan ve bir de sigara tablasını işbu rapor-ı 

abidanemle takdime cüret eyledim…” 55 Hammadde konusundaki en büyük faaliyeti 

ise, 1. Dünya Savaşının zor şartlarında telgraf izolatörü üretmek zorunda olan 

dönemin fabrika müdürü Mesrur Đzzet Bey yapmıştır. Yurtdışından malzeme 

gelmediği bir dönemde, Anadolu’yu dolaşarak birçok kaolin numunesi toplamıştır. 

Yerli malzeme ile de bu fabrikanın çalıştırılabileceğine hükümeti inandırmıştır. 56   

 

Bu bölümde Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının kuruluşundan önce 

hammadde ile ilgili raporlarla, en parlak döneminin sonlandığı 2. Meşrutiyete kadar 

olan faaliyetler incelenmiştir. Bu dönemdeki porselen hammaddesi kaolin ile alakalı 

her türlü faaliyet ve ilgili teknik raporlar bu bölümün konusudur. 

 

  2.3.1) KAOLĐN VE KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ 

RAPORLARLAR 

 

Hükümete Eylül ve Ekim 1881 tarihlerinde, porselen hammaddesi olan kaolin 

hakkında iki ayrı rapor sunulmuştur. Đlk rapor Hazine-i Hassa ve maden-i şahane baş 

                                                 
54 Hüseyin Kocabaş, Porselencilik Tarihi, Bursa, Yeni Basımevi, 1941, s.67. 
55 BOA Y.PRK.HH 38/50, 1325, 1907-1908. 
56 Kocabaş, Porselencilik Tarihi, s.67-68. 
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deneycisi mösyö Moreau tarafından hükümete sunulmuştur. Moreau bu raporunda ilk 

olarak, Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından kendisine gönderilen beyaz toprak 

numunesini muayene ettiğinden bahsetmiştir. Bu numunenin Avrupa’da porselen 

imalinde kullanılan, kaolin maddesi olduğunu belirtmiştir. Raporun devamında 

mösyö Moreau, kaolinin fiziksel özellikleri hakkında bazı detaylar vermiştir. 

Bahsedilen bu maden gerçekte kil cinsinden bir maddedir. Kendisinden su ile 

yoğrulunca, iyi bir hamur elde edilmektedir. Fakat kaolin tabiatta bir miktar taş ve 

benzeri maddelere karışık halde bulunmaktadır. Yabancı maddelerden 

ayıklayabilmek için kaolin madeni, su ve bazı küçük faaliyetlerle işlemden geçirilip 

temizlenmelidir. Mösyö Moreau daha sonraysa, kaolin madeninin kimyasal 

özelliklerine geçmiştir. Kaolin madeninin %47’si silisyum, %40’ı alüminyum oksit, 

%2,5’u potasyum ve geri kalan %10,5’u sudan ibarettir. 

 

“…acizlerine ita olunan bir nevi beyaz toprak numunesi muayene olundıkda bunun 
(kaolin) yani Avrupada envai tabak ve çanak ve bu misüllü eşya imal olunur porselen 
madeni idüği tebeyyün eylemişdir maden-i mezkûr hattı zatında kil envaından biri olub su ile 
yoğurıldıkda iyi bir hamur istihsal ediliyor fakat kaolin denilen madde-i madeniye alel-
umum tabiatda bir mikdar taş ve sair mevad-ı ecnebiye ile mahlût bulundığından işbu 
mevad-ı ecnebinin tefriki içün mezkûr kaolin madeni su ile ve diğer bazı ameliyat-ı cüziye 
ianesiyle tathir idilüb tasfiye olunur…”  57      

 

Mösyö Moreau raporun devamındaysa, kaolin madeninin Avrupa’da 

nerelerde bulunduğundan ve ekonomik değerinden bahsetmiştir. Fransa’nın Limoges 

şehrinde kaolin madeni mevcut olup, çıkan maden buralardaki porselen fabrikaları 

tarafından kullanılmaktadır. Saksonya’da dahi bir kaolin madeni vardır. Bilindiği 

üzere burada da tabak ve benzeri eşyalar üretilmektedir. Đngiltere’deyse Cornwell 

şehri civarında kaolin çıkarılmaktadır. Fransa’ya yurtdışından senede 80.000 ile 

90.000 ton arasında kaolin ithal edilmektedir. Đngiltere, Almanya, Rusya ve hatta 

Amerika’dan bile ithalat yapılmaktadır. Kaolinin bir tonu ortalama 60 frank kadardır. 

Kaolin madeni Fransa’ya Fransız ticaret gemiler ile getirilecek olursa, hükümet bu 

ithalattan hiçbir vergi talep etmez. Fakat yabancı bandıralı gemilerle bu ithalat 

gerçekleştirilirse, ton başına on frank giriş vergisi alınır.       

 

                                                 
57 BOA Y.PRK.OMZ 1/7, 29 Eylül 1881. 
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“Fransa memleketine memalik-i ecnebiyeden senevî seksen ile toksan bin tonilato 
raddesinde kaolin idhal idilmekde ve bunlar Đngiltere ve Almanya ve Rusya ve hatta 
Amerikadan bile getürülmekdedir ve mezkûr kaolin madeninin bin kilogram veznindeki 
beher tonilatosunda kıymeti cinsine göre hesab-ı mütevasıt üzere altmış frank kadardır kaolin 
madeni Fransa memleketine yine Fransız sefain-i ticariyesiyle nakl idilecek olursa hükümet 
tarafından hiçbir namla resim taleb olunmaz fakat sair ecnebi sefineleri ile gönderilecek olur 
ise beher tonilatosından on frank resm-i duhuliye ahz olunur” 58   

 

Đkinci rapor 16 Ekim 1881 tarihinde hükümete sunulmuştur. Maden mektebi 

öğrencileriyle beraber Tarabya çiftliğinde yapılan araştırmaların neticesinde, yüzeye 

yakın bir yerde beyaz toprak tabakasına rastlanmıştır. Mösyö Moreau’nun raporuyla, 

bu toprağın porselen hammaddesi olan kaolin olduğu anlaşılmıştır. Bu maden 

Avrupa porselen fabrikalarının servetlerinin kaynağıdır.  

 

“…sath-ı zeminden pek az derinlikde keşf olunan beyaz toprak bil-kimya tahlil 
olundıkda bu günki günde Avrupa porselen fabrikalarını ihya iden ve servet ve saadetlerini 
mucib olan (kaolin) madeni olduğı anlaşılmışdır…” 59  

 

Raporun devamında porselen tabak imalinin başlangıcı ve Avrupa’da bu 

sanatın yaygınlaşma süreciyle ilgili bilgiler verilmektedir.  

 

“Sanayi tarihlerinde görüldiği üzere her asrın ve her kavmin kendüsine mahsus 
sanatları olub Çinliler birinci olarak tabak imali sanatında akvam-ı saireye tevfik itmişlerdir 
ki yedi sekiz asır evvel imaline muvaffak oldukları Çin madeni tabaklarına mümasil tabak 
imaline bütün Avrupa on tokuzıncı asırda bile muvaffak olamamışlardır on beşinci asra 
gelinceye kadar Avrupada yalnız sırlı çanak çömlek imal idiliyor idi sanat-ı mezkûra 
Đtalya’da Avrupanın sair mahallerinden ziyade terakki itdiğinden çanakların üzerlerine vaz 
itdikleri beyaz boya vasıtasıyla tabak imaline muvaffak oldukları gibi Fransaya dahi bir 
Đtalyan çömlekci familyası hicret iderek beyaz tabak imalini Fransızlara talim itdiler Fansa 
eyaletinden hicret idüb tabak imalini talim iden Fansalı amele namına olarak mezkûr 
tabaklara fayans ismini verdiler on altıncı asır içinde Portekizlerin Çine seyahatlerinde 
Avrupaya getürmiş oldukları Çin maden tabakları âlemin nazar-ı dikkatini celb itmiş ise de 
meşhur Saksonya fabrikalarıyla Fransada Saint Cloud fabrikaları taklide muvaffak 
olamamışlardır yalnız on yedinci asrın nihayetlerine Johann Friedrich Böttger’in keşfine 
muvaffak olduğı kaolin madeni sayesinde Saksonya fabrikaları Çin porselenini imal ve 
taklide muvaffak oldılar ve bu müddet içinde Fransız yalnız fayans imalinin terakkisiyle 
meşgul olub bin yedi yüz altmış sekiz senesinde çerah mösyö Darentek Mademas Limoges 
eyaletinde ( Saint Christ ) civarında keşfine muvaffak olduğı kaolin madeni ihya birle 
elyevm-i maruf Sevres fabrikalarında dahi Çin porseleni imaline mübaşeret itmişlerdir kaolin 
madeni Fransada cüzi olduğı içün haricden celb itmektedirler…” 60      

                                                 
58 BOA Y.PRK.OMZ 1/7, 29 Eylül 1881. 
59 BOA Y.PRK.OMZ 1/8, 22 Zilkade 1298, 16 Ekim 1881. 
60 Raporun devamında Mösyö Moreau’nun raporunda geçen, Fransa’nın kaolin ithalatı ile ilgili 
bilgiler olduğu için o kısımlar tekrarlanmamıştır. Aynı Belge. 
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Rapor bu önemli madenin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğiyle son 

bulmuştur. Bunun için iki yol tercih edilebilir. Kaolin hammadde olarak yurtdışına 

satılabileceği gibi, bir porselen fabrikası kurularak ülke içinde de değerlendirilebilir.   

 

“…maden-i mezkûr hâsılatının gerek harice furuhatında ve gerek dâhilen porselen 
fabrikası tesisiyle istimalinde fevaid-i azimesi muhakkak ve sabit olmağla…” 61    

 

Bu raporla beraber bulunan kaolin rezervini değerlendirebilmek için, bir 

porselen fabrikası kurulmasıyla alakalı fizibilite raporu da sunulmuştur. Bu raporda 

baştan aşağı yeni bir fabrika inşası için gerekli yatırım hesaplanmıştır. 

 

“Tarabya çiftlik-i hümayunı arazisi dâhilinde Hacı Osman bayırı nam mahalde 
keşfolunan kaolin madeninin ihracıyla bit-tasfiye tabak imaline mahsus çamur haline 
getürmek ve imal olundukdan sonra pişirmek içün lazım gelen furun ve fabrika ebniyesinin 
inşası hususı keşf ve mesaha olunarak mikdar-ı mesarifini mübeyyen keşf-i evvel 
defteridir.”62  

    

Tablo.10. Yeni Bir Porselen Fabrikası Đnşaatı Đçin Gereken Masraf Kalemleri  

Yapılacak Đş Tutar (Kuruş) 
Temel Hafriyatı 200 
Temel Đnşası 4000 
Fabrika Duvarları 15.300 
Çatı Đnşaatı 3710 
Tavan Döşemesi 972 
Đki Bölmeli Fırın Đnşası  5000 
Çinko Yağmur Oluğu 400 
Tezgâh ve Çeşitli Evrak Bedeli 2500 
Yıllık Yüzde On Nakliye ve Diğer Masraflar 2500 
Toplam  34.582 

Kaynak: BOA Y.PRK.HH 40/10, tarihsiz. 

 

2.3.2) ARNAVUTKÖY’DEKĐ KAOLĐN REZERVĐ 

 

Çatalca kazasına bağlı Arnavutköy’de, bir Rum kilisesine ait arazide kaolin 

bulunduğu bildirilmiştir.  Hazine-i Hassa Nezareti Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası 

                                                 
61 BOA Y.PRK.OMZ 1/8, 22 Zilkade 1298, 16 Ekim 1881. 
62 BOA Y.PRK.HH 40/10, tarihsiz. 
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için, bu madenin imtiyazının alınması gerektiğini düşündüğünden konunun 

araştırılmasını emretmiştir.  

 

“Çatalca kazasına tabi Arnavud karyesinde bulunan çini toprağının fabrika-i 
hümayun içün lüzumı olduğından bir Rum kilisesine aid olduğı haber virilen arazide bulunan 
mezkûr toprak imtiyazının Hazine-i Hassa-i şahane namına alınması…  63  

 

27 Mart 1903 tarihinde Çatalca mutasarrıflığından gelen cevapta, 

Arnavutköy’deki kilise arazisi dört dönüm olup kaolinin buradan çıkmadığı 

bildirilmiştir. Kaolinin çıktığı yer değirmen altı denen mevkide yüz dönümlük boş 

bir arazidir. Bu arazi Hollanda vatandaşı Şarl Şefer’e ait olup, kendisi Mısır’da 

bulunan Đngiliz ordusundan albay rütbesiyle emekli olmuştur. Şu an nerede 

olduğuysa bilinmemektedir.  

 

“…çini toprağı çıkan mahal değirmen altı mevkiinde yüz dönüm hali vakıf bir arazi 
olub Barutcıbaşızâdelerden Arakli beğin damadı Felemenk tebaasından ve Mısırda Đngiliz 
askeri miralaylığından mütekaid olub şimdi nerede bulundığını bilmediğim Şarl Şefer beğin 
uhdesinde olarak üç yüz iki senesi haziranında kayınpederi mumaileyh Arakli beğden aldığı 
ve kayıd dahi bu merkezde olduğı…”64    

 

Konunun devamıyla ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Devletin bu 

hammaddeyi çıkartıp çıkartmadığı bilinmemektedir. 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 BOA Đ.HUS 103/1320.Z.141, 26 Zilhicce 1320, 12 Mart 1319, 25 Mart 1903. 
64 BOA BEO 2029/152146, 14 Mart 1319, 27 Mart 1903. 
65 Fakat sekiz-on yıl sonra bu bölgede özel girişim, kaolin çıkarmak için faaliyette bulunmuştur. 
Hollandalı arazi sahibi Şarl Şefer ile porselen fabrikası kurmak için imtiyaz alan Robert Campell, bu 
hammaddeyi çıkarmaya çalışmışlardır. Bu şahısların faaliyetleri daha sonra detaylı bir şekilde 
incelendiği için, burada ayrıntısına girilmemiştir. 
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2.4) FABRĐKANIN GEÇĐRDĐĞĐ TAMĐRLER (1894,1895,1900) 

 

1892 yılında Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası inşa edilmiştir. Fakat 1894 

yılında Đstanbul’u vuran depremde, fabrika binası hasar görmüştür. Fabrika binasının 

geçirdiği ilk tamir, bu depremin izlerini silmek için yapılandır. Onarım hızlı bir 

şekilde tamamlanmış ve fabrika kısa sürede faaliyete geçirilmiştir. 66  

 

Fabrikanın geçirdiği ikinci tamir, 1895 yılında bir kısmı yanan ahşap çatının 

demire çevrilmesi için gerçekleştirilmiştir. 15 Mayıs 1895’te fabrikanın bağlı olduğu 

Hazine-i Hassa Nezareti, yanan çatının demire çevrilmesi için 15.400 kuruş 

gerektiğini ve en kısa zamanda keşif defterinin iletileceğini bildirmiştir.  

 

“Yıldız Sarayı şevket ihtivay-ı aliyyesindeki çini fabrikasının muhterik olan mahal-i 
sukufunın timurdan inşası zımnında keşf itdirildikde on beş bin dört yüz guruşın sarfı lazım 
geleceği anlaşılarak ol babdaki keşif defterinin leffen arz ve takdimine ibtidar kılınmış 
olmağla…” 67   

 

Fabrikanın çatısının bir kısmı demire çevrilmiştir. Fakat en riskli olan büyük 

fırının çatısı hala ahşaptır. Bunun için 12 Ekim 1895 tarihinde hazırlanan keşif 

raporu, Hazine-i Hassa Nezaretine sunulmuştur. Öncelikle büyük fırının üzerindeki 

ahşap çatı tamamen iptal edilecektir. Daha sonra çatının etraftaki duvarların üzerine 

oturması için, on santimetre genişliğinde ve bir buçuk santimetre kalınlığında lama 

demirinden bir taban yapılacaktır. On dört santimlik putrel demirinden mahya ve 

aynı demirden on santimlik çatıyı destekleyecek mukarras taban yapılacaktır. Yedi 

buçuk santimlik köşebent demirinden altı sıra askılı ve üç santimetrelik yuvarlak 

demirden gergili, gerektiği gibi demir cıvatalar ile bağlanmış galvaniz saçtan çatı 

inşa edilecektir. Çatıda kullanılacak demirlerin ücreti 10.969 kuruş, çatı etrafına 

çinkodan dere ve oluk inşası için 420 kuruş, inşaat sırasında birikecek suların 

tahliyesi ve badana için 400 kuruş, ahşap çatının sökülüp Ebniye-i Seniyye ambarına 

taşınması için 975 kuruş ve nakliye içinde 1276 kuruş olmak üzere;  toplam 14.040 

kuruş masrafla bu inşaat yapılabilir. 

                                                 
66 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, 
s.63.  
67 BOA HH.d. 30667, s.22b, 20 Zilkade 1312, 3 Mayıs 1311, 15 Mayıs 1895. 
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“Zikrolunan furun üzerinde ahşab sakf bilfesih etraf divarların üzerine on santimetro 
arzında bir buçuk santimetro kalınlığında lama timurından maa taban ve on dört santimlik 
putrel timurından mahya ve on santimlik kezalik timurdan mukarras ve yedi buçuk santimlik 
köşebend timurından altı sıra askılı ve üç santimetro kutrunda yuvarlak timurdan gergili ve 
icabı vechiyle somunlu timur cıvatalar ile merbut… oluklu galvanizli… timur sakf inşası”   
68 

 

Kaza riski en yüksek olan büyük fırının çatısının, keşif raporundaki şekliyle 

14.040 kuruş harcanarak demirden yeniden inşası için izin çıkmıştır. Fakat demirden 

yapılacak bu çatının, demirci başı Akile vasıtasıyla Yıldız Sarayı tamirhanesinde 

yapılması halinde; maliyetin 9000 kuruş olacağı anlaşılmıştır. Bunun için inşaatın 

Akile vasıtasıyla saray tamirhanesinde yapılmasına karar verilmiştir.  

 

“…en ziyade kaza vuku melhuz bulunan büyük furun sakfının dahi keşfi mucibince 
on dört bin kırk guruş sarfıyla tahvili hususına bil-istizan-ı müsaade-i seniyye-i mülükane 
şayan buyurılmış ise de mezkûr sakfın timurcı başı Akile marifetiyle Yıldız Saray-ı 
hümayunı tamirhanesinde inşası halinde tokuz bin guruşla vücuda geleceği bit-tahkik 
anlaşılmış olduğından mezkûr sakfın olvechle mumaileyh marifetiyle tamirhane-i 
hümayunda inşası…”69 

  

Çatının demirden inşasının saray tamirhanesinde yapılmasına karar 

verildikten üç gün sonra, hâlihazırda tamir görecek fabrikanın eksikleri tekrardan 

gözden geçirilmiştir. Bahçenin drenajı iyi olmadığı için, biriken yağmur suları 

kapılardan içeriye girmektedir. Ayrıca çatıdan gelen suları kanalizasyon taşımadığı 

için, taşarak bahçeyi su altında bırakmaktadır. Fabrikanın bazı camları noksandır. 

Orman-Maden-Ziraat Nazırı Selim Melhame Efendi bu hususları bildirince, Ebniye-i 

Seniyye ambarı idaresince keşif yapılmıştır. Yapılan keşif uyarınca gereken tamirat 

ve gerekli yerlerin yağlı boya ile boyanması 4988 kuruş tutacağı anlaşılmıştır. Keşif 

defteri bir an önce takdim edilecektir. Gerekli tamiratın Ebniye-i Seniyye ambarı 

idaresince emaneten yaptırılmasına karar verilmiştir.  

   

“…bağçede hâsıl olan yağmur suları kapulardan içerüye girmekde ve sakflardan 
terakim iden suları helâ lağımları istiab idememekde olduğı cihetle taşarak bağçeye 
yayılmakda bulundığı ve bazı camların noksan olduğı atufetlü Selim Melhame Efendi 
Hazretleri tarafından işar olunması üzerine Ebniye-i Seniyye ambarı idaresi marifetiyle 
keşfiyat-ı lâzımesini icra itdirildikde mahal-i mezkurenin tamirat-ı muktezasının icrası ve 

                                                 
68 BOA HH.EBA 41/44, 30 Eylül 1311, 12 Ekim 1895. 
69 BOA HH.d.30667, s.88a, 1 Receb 1313, 6 Kanun-i Evvel 1311, 18 Aralık 1895. 
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bazı mahallere yağlı boya tilası dört bin tokuz yüz seksen sekiz guruş sarfıyla vücuda 
gelebileceği anlaşılarak keşif defterinin leffen arz ve takdimine ibtidar kılınmış olmağla 
tamirat-ı maruzanın idare-i mezkûra marifetiyle emaneten icrası…” 70 

   

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 16 Temmuz 1900 ile 19 Ağustos 1900 

tarihleri arasında üçüncü tamiratını geçirmiştir. Bu tamiratta işçi ücretleri için 3410 

kuruş ve kullanılan malzeme içinse 612,97 kuruş olmak üzere, toplam 4022,97 kuruş 

harcanmıştır. 71 Tamiratta hangi işlerin yapıldığına dair detaya ulaşılamamıştır. Fakat 

işçi defterinden anlaşıldığı üzere, farklı branşlardan ustalar getirtildiği için fabrika 

binası detaylı bir bakımdan geçmiş olmalıdır. Tamiratın ilk haftası olan 16-22 

Temmuz tarihleri arasında; altı bezirci, beş sıvacı ve bir de taşçı çalışmıştır. 23-29 

Temmuz tarihleri arasındaki tamiratın ikinci haftasındaysa; dokuz bezirci, on nakkaş, 

dört sıvacı, bir duvarcı ve bir de düz işçi çalışmıştır. Tamiratın üçüncü haftası olan 

30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında; dokuz bezirci, yedi nakkaş, bir duvarcı, iki 

tuğlacı, iki hamal ve bir de marangoz çalışmıştır. 6-12 Ağustos tarihleri arasındaki 

tamiratın dördüncü haftasındaysa; sekiz bezirci, altı nakkaş, iki marangoz, bir 

tuğlacı, iki hamal, bir duvarcı, dört arabacı ve bir de perdahçı çalışmıştır. Tamiratın 

son haftası olan 13-19 Ağustos tarihleri arasındaysa; beş bezirci, dört nakkaş, iki 

sıvacı ve iki de hamal çalışmıştır. Đşçiler içinde bezirci, nakkaş ve sıvacıların 

çoğunlukta olması; bu tamiratta boya badana işlerinin öncelikli olarak ele alındığı 

izlenimini doğurmuştur. 72  Zaten malzemeye harcanan parada; kireç, neft yağı, bezir 

yağı, aşı boyası ve fırça için kullanılmıştır. 73   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 BOA HH.d.30667, s.88b, 4 Receb 1313, 9 Kanun-i Evvel 1311, 21 Aralık 1895. 
71 BOA HH.d.1616, s.1a. 
72 Aynı Defter, s.22b, 23a, 23b, 24a, 24b. 
73 Aynı Defter, s.1b, 3b. 
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2.5) FAALĐYET RAPORLARI 

 

Fabrikanın gelişimi ve işleyişi ile ilgili iki önemli görevlinin verdiği raporlar, 

bu bölümün konusudur.  Đlk rapor Orman ve Maden ve Ziraat Nazırı Selim Efendinin 

olup, kendisi Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasına gerekli yabancı uzmanların ülkeye 

getirilmesinde ve her türlü problemlerinin halledilmesinde öncelikle alakadar 

olmuştur. Raporunda fabrikanın gelişimi için gerekli gördüğü hususlara değinmiştir. 

Đkinci raporsa fabrikanın imalat müdürlüğünü yapan Pierre Tharet’nin olup, bu 

raporda fabrikanın işleyişinde yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir.  

 

2.5.1) FABRĐKANIN GELĐŞĐMĐ HAKKINDA RAPOR 

 

Orman ve Maden ve Ziraat Nazırı Selim Efendi 2 Mayıs 1896 tarihinde, 

faaliyete geçmesinin üzerinden çok geçmemiş olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası 

hakkında padişaha bir rapor sunmuştur. Bu raporla amaçlanan öncelikle hâlihazırda 

faaliyete geçmiş olan fabrikanın bir durum tespiti, ardındansa eksikliklerin 

belirlenmesiyle geliştirilmesi gereken hususlardır. Selim Efendi öncelikle fabrikanın 

üretim kalitesini değerlendirmiştir. Padişaha takdim edilen porselen takımının bir 

benzeri imal edilmiş, ayrıca ilave olarak verilen numuneye göre de mükemmel 

kalitede eserler çıkarılmıştır. Ramazanda Beyazıt cami sergisinde, fabrikanın ikinci 

kalite eserleri bile büyük rağbet görmüştür. Yani fabrikanın ürün kalitesinde bir 

sıkıntı yoktur. Fakat çalışan sayısının azlığı 74 ve fabrikanın müştemilatının eksikliği, 

fabrikanın mamulâtını numune seviyesinde tutmuştur. Bu durumsa fabrikanın 

gelişimini engellemektedir. Selim Efendi porselen imalatında Avrupa mamulâtının 

üstüne çıkmak ve kaybolmaya yüz tutan çinicilik sanatının ihyası için gerekli 

hususları bildirmeyi kendine vazife olarak görmektedir.  

 

“…fabrika-i hümayunun bazı Avrupa mamulâtına muadil imalata muvaffakiyeti 
tahkik eylemişdir ancak müstahdeminin azlığı ve müştemilatının noksaniyeti mamulâtı 
numune dinebilecek bir mikdar-ı kalile hasr eylediğinden fabrikanın bu günki hali 
terakkiyatını temin idecek dereceyi bulamamışdır hâlbuki mamulât-ı mezkurenin Avrupa 

                                                 
74 Raporun verildiği dönem olan 1896 Nisan ve Mayıs aylarında fabrikada çalışan işçi sayısı, müdür 
ve odacılar da dâhil toplam 33 kişiydi. BOA HH.d.10131. 
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mamulâtına faik bir mertebe-i aliül-alaya isal ve zayi-i kadime-i Osmaniyeden bulunan çini 
mamulât-ı nefisesi sanatının ihyasıyla müstaid sanatkâr yetişdirilmesi çaresinin istikmal 
olunması imal-i terakkiperverane-i cenab-ı hilafetpenahiden bulunacağından fabrika-i 
hümayunun teshil-i terakkiyatına müteallik hususatın hakpay-ı mekarim-i istivay-ı hazret-i 
cihanbaniye arzını vazife-i ubudiyet-i kemteranemden add eyledim.” 75 

 

Raporun devamında yapılan ana vurgu, fabrikanın sayıca yetersiz personelle 

çalışmasının doğurduğu problemler üzerinedir. Çalışan sayısının azlığı dolayısıyla, 

Avrupa’dan getirtilen sanatkârların yanına bir veya iki çırak ancak verilebilmektedir.  

Bunların sanatı öğrenmesiyse, doğal olarak çok zaman almaktadır. Fabrikanın 

genişletilip sanatkârların yanına üç veya dört çırak verilmesine izin verilirse, 

içlerinden yetenekli olanı çok çabuk sanatını öğrenebilir. Diğer çıraklarda zaman 

içinde gelişip yetişecekleri için, mevcut sanatkârlardan uygun olanları yerli 

çalışanların eğitimi için ayrılabilir. Hem üretimi çoğaltmak, hem de yerli sanatkâr 

yetiştirebilmek için; çalışan sayısı mutlaka arttırılmalıdır. Selim Efendi talebini 

desteklemek içinse, bir önceki sene memleketine geri dönen Fransız tornacının 76 

yerine yerli sanatkârların gayet başarılı vazife yapmalarını örnek göstermiştir. Ayrıca 

kontratları bitmek üzere olan ressam ve fırıncının yerine, yerli sanatkârların yetişmiş 

bulunmaları da uygundur. Çünkü yerli sanatkârların gerektiği gibi vazife 

yapabileceklerine tam anlamıyla kanaat getirmiştir. Yalnız yetersiz olan mevcut, 

mutlaka yeni personel alımıyla desteklenmelidir. Ressamhanenin çeşitli 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, üç tane acemi ressam alınmalıdır. Model ve kalıp 

odasına iki, emaye odasına üç ve dökmecilik içinse dört kişi istihdam edilmelidir. 

Đlaveten kazan ve çamur işlerinde kullanmak için üç işçiye şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sanayi okul ve taburlarından bu elemanlar temin edilirse, çok masraf edilmeden 

istihdam işi halledilebilir. Buralardan temin edilemeyecek elemanlar içinse, 

memleketlerine dönecek iki Fransız ustadan boşalacak maaşlar yeterli olacaktır. 

Ayrıca fabrikada gerekli genişletme ve tadilatla, yapımına çok ihtiyaç duyulan büyük 

fırın inşası içinde 99.000 kuruş tahsisat gerekmektedir. Bütün bu gerekenler yerine 

getirilirse, Hazine-i Hassa için gereken yıllık 13.000 parça eşya imal edildiği gibi; 

                                                 
75 BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 19 Zilkade 1313, 21 Nisan 1312, 3 Mayıs 1896. 
76 Mösyö Blanche 16 Mart 1895’de görevinden ayrıldı. Yerine çarkçı muavini Mehmet Ali Efendi 
yetiştirilmiştir. Mösyö Blanche’nin ayrılışının beşinci ayından itibaren, Mehmet Ali Efendi kayıtlara 
tornacı olarak geçirilmiştir. Bir iki sene sonraysa, fabrikada tornacı öğretmeni olarak görev 
yapmaktaydı. BOA HH.d. 7524. s.1b, s.15b. 
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daha da fazlasının ihraç edilmesi mümkündür. Orman ve Maden ve Ziraat Nazırı 

Selim Efendi bu düşüncelerini, Hazine-i Hassa Nazırı Mikail Paşanın da 

desteklediğini belirtmektedir.  

 

“Müstahdeminin azlığı hasebiyle Avrupadan celb idilen sanatkârların yanlarına 
ancak bir ve bazen iki çırak virülebilüb anların tahsil-i sanat eylemeleri ise bir hayli vakte 
mütevakkıf bulunduğından ve fabrika-i hümayunun tevsiine ve sanatkârların yanlarına üçer 
yahud dörder çırak virilmesine müsaadey-i seniyye erzan buyurılırsa derece-i istidadlarına 
göre içlerinden pek bir az zamanda tahsil idenleri bulanabileceği ve diğerleri dahi peyderpey 
yetişecekleri mevcud sanatkârlardan münasibleri yalnız sanayi-i kadime-i Osmaniyenin 
nakliye ve tahsiline tefrik olunabileceğinden yerli sanatkâr yetişdirmek ve mamulâtı teksir 
itmek içün müstahdeminin tezyid-i mikdarı melfufen takdim kılınan defterde arz ve tahrir 
idilmiş olan tevsiat ve tadilatın icrası muktezi bulunmışdır müstahdeminin tezyid-i 
mikdarıyla ecnebi sanatkârların yerine yerlilerin yetişdirilebilmesi kabil olabileceği geçen 
sene memleketine avdet iden Fransız tornacının yerine yerli sanatkârların kemâ yenbagi ifay-
ı vazife eylemekde olmaları ve çiçek tersimatıyla motifiye vazifesini ifa iden ressam ile 
furuncının yakında kontratları hitam bulacağından saye-i şahanede anların hidmetlerini dahi 
ifa idebilecek yerli sanatkârların yetişmiş bulunmalarıyla müsbettir tecarib-i marufeye binaen 
yerli sanatkârların ifay-ı vazifeye muktedir olabileceklerine kanaat-ı kâmile hâsıl olmuş ise 
de mevcudun adem-i kifayesi hasebiyle her sanat içün ancak bir ve bazen iki kişi tahsis 
idilmiş olacağından ve bir sanatın bir şahsa tahsis idilmesi hiç bir vakit caiz 
olamayacağından resimhanenin hidemat-ı muhtelifesinde istihdam olunmak üzere dört 
mübtedi ressam ile model ve kalıb otasına iki ve emaye otasına üç ve dökmecilik tahsil itmek 
üzere dahi dört nefer müstemed amele ile kazana ve çamur işlerinde kullanılmak üzere diğer 
üç amelenin şiddet-i lüzumı bulunacağı ve amele-i merkumeden ekserisi sanayiye mensub 
mekatib şakirdatından ve sanayi taburlarından alınmak suretiyle mesarif-i kesire ihtiyar 
idilmeksizin tedarik olunabileceği gibi bu suretle tedarik olunamayanların dahi 
memleketlerine avdet idecek olan salif-ül-arz iki Fransız ustanın mütehammil kalacak 
maaşlarıyla idare olunabileceği cihetle hususat-ı marufe makrun-ı müsaadey-i ulyay-ı 
velinimet-i biminnet-i akdes buyurıldığı halde fabrika-i hümayun ebniyesince iktiza iden 
tevsiat ve tadilat ile bu günki günde vücudına ihtiyacı acil bulunan kebir furunın inşası içün 
ceman toksan tokuz bin guruş mesarif ve tahsisat idilmekde olmağla ıslahat-ı mezkurenin 
icrasıyla mamulât üç dört misli tezayid idüb senevî hazine-i hassa-i şahane içün sipariş 
olunan on üç bin aded kadar eşyay-ı muhtelifenin imali ve mikdar-ı mezkureden ziyade 
harice de ihracı mümkün olacağı misüllü hazine-i hassa-i şahane nazırı Mikail paşa 
kullarıyla dahi müzakere-i keyfiyet idilerek mevad-ı marufe fabrika-i hümayunun terakkiyatı 
içün elzem görülmekle…” 77 

    

Selim Efendi desteklenmesini istediği Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının 

bunu hak ettiğini göstermek için, fabrikanın bir önceki yıla ait masraf ve maliyet 

hesaplarını belirtmiştir. Stoktaki ürünlere biçtiği ortalama değerlerle, 1311 (1895-

1896) yılının zarar etmeden kapatıldığını belirtmiştir. 

 

                                                 
77 BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 19 Zilkade 1313, 21 Nisan 1312, 3 Mayıs 1896. 
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“…fabrikanın saye-i muvaffakiyetvaye-i cenab-ı cihanbanide terakki ve intizamını 
tezyid ve tebaa-i mülükanelerinin işbu sanatın her şuabatında meharetlerini tevsi idebilmek 
arzusıyla bir layiha tertib ve takdimine cüretyab oldum muvazene-i hülasasında merkum 
olduğı vechiyle geçen senenin fiyatına takdir olunan mutedil bedelat itibarıyla hâsılat 
mesarifata tekabül idiyor…” 78 

 

Tablo.11. Fabrikanın 1311 Senesinde (1895-1896) Yapılan Harcamaları 
Masraflar Kuruş Para  

Maaş 256.502 25 

Hammadde 53.035 50 

Odun Bedeli 12.837 25 

Toplam 322.375 00 

Kaynak: BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 18 Zilkade 1313, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 

 

Tablo.12. Fabrikanın 1311 Senesindeki (1895-1896) Satış ve Stok Bedeli 
Maliyet Kalemleri Kuruş Para 
Padişaha Sunulanlarla, Hazine-i Hassaya ve 
Hereke Fabrikasına Gönderilen Eşyaların Bedeli 

196.636 50 

1311’de Đmal Edilip 1312 Yılına Devrolan 
Eşyaların Bedeli 

125.738 50 

Toplam 322.375 00 
Kaynak: BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 18 Zilkade 1313, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 

 

Diğer yandan istenen yatırımın yapılması halinde, ilk sene edilecek kar 1000 

liralık masrafı kapatacaktır. Ayrıca personelin arttırılmasıyla da, kısa sürede yabancı 

ustalarla çalışma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Düşük ücretlerle çalışan çini 

sanatkârları temin edilebilecek ve ülkede çini sanatı gelişecektir. Bunu özel çini 

fabrikalarının kuruluşu takip edecektir. Kısa süre sonunda Nazır Selim Efendi, 

Osmanlı Devleti’ne her yıl ithal edilen porselen bedelinin ülke içinde kalacağı 

kanaatindedir.  

 

“Layiha-i marufe mantukınca takdim kılınan plana tevfikan fabrikanın tevsii 
zımnında bin lira mesarif ihtiyarına müsaade-i seniyye-i hazret-i velinimet-i biminnet-i 
azami erzan buyurıldığı halde ilk sene alınacak varidat bu mesarifi kapadacağından maada 
saye-i merahimvaye-i hazret-i şehriyaride fabrikada yerli amelenin efradı tezayid iderek az 
müddet içinde ecnebi memurlar istihdamından külliyen istiğna hâsıl olacağı ve şu halde 

                                                 
78 BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 18 Zilkade 1313, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 
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ehven ücretlerle çini sanatı erbabı tedarik idilerek muhsenat-ı asriye-i hazret-i şehriyariye 
ilave lahika olmak üzere yerli çini sanatının tesisi imkânı husule gelüb çini fabrikaları ihdas 
olunarak memalik-i şahaneye Avrupadan her sene idhal kılınan porselen mamulâtı bedelinin 
dâhilde kalacağı ümid-i kaviyyesinde bulunduğımın sur-i maruza karin-i tensib-i âli 
buyurılursa inşaat bir an evvel mübaşeret olunmak münasib olacağının arzı…” 79 

 

Tablo.13. Fabrikanın 1311 (1895-1896) Senesinde Gerçekleşen Masraflarının Aylık 
Dökümü 
Aylar Hammadde Yerli 

Çalışanlar 
Fransız 
Ustalar 

Ayın toplamı 
(kuruş) 

Mart  5892,00 7037,00 8726,00 21655,00 
Nisan 3427,00 7037,00 8956,50 19420,50 
Mayıs 6918,50 8112,00 8829,00 23859,50 
Haziran  4931,50 8888,50 10009,75 23830,00 
Temmuz  2567,00 14262,25 10158,75 26988,00 
Ağustos  6883,75 11534,50 10229,75 28648,00 
Eylül  3532,25 11257,00 13327,00 28116,25 
Teşrin-i Evvel 8214,50 12024,50 12121,50 32360,50 
Teşrin-i Sani  1605,00 11645,00 11219,50 24469,50 
Kanun-i Evvel 3642,00 11645,00 13092,50 28379,50 
Kanun-i Sani 2596,50 11645,00 11549,50 25791,00 
Şubat 2825,50 11645,00 11549,50 26020,00 
Bir Yıllık 
Odun Bedeli 

12837,25    

Toplam  65872,75 126732,75 129769,25 322374,75 
Kaynak: BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 18 Zilkade 1313, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 

 

2.5.2) 1319 (1903-1904) YILI FABRĐKA MASRAF KALEMLERĐ 

 

Tablo.14. Fabrikanın 1319 (1903-1904) Senesinde Gerçekleşen Masraf Kalemleri  
Masraf Kalemleri Tutar (kuruş) Santim 
Çalışanların Maaşı 394.644  
Hammadde Masrafı  48.000  
Odun Bedeli  26.466 52 
Saray Mutfağından Yemek Bedeli 40.264 69 
Terkos Suyu 2000  
Toplam 511.375 21 
Kaynak: BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 

 

 

                                                 
79 BOA Y.PRK.OMZ 1/98, 18 Zilkade 1313, 20 Nisan 1312, 2 Mayıs 1896. 
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2.5.3) FABRĐKANIN ĐŞLEYĐŞĐNDE YAŞANAN SIKINTILAR 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası imalat müdürü Pierre Tharet, 1907 yılında 

fabrikanın işleyişinde gördüğü sıkıntıları belirten bir raporu hükümete sunmuştur. Bu 

rapora Nadir Ağa vasıtasıyla kendisine verilen siparişleri zamanında yetiştiremediği 

için, özür dileyerek başlamıştır. Siparişi alır almaz işe girişmişse de, Orman ve 

Maden ve Ziraat Nazırı Selim Paşa ile fabrika müdürü Nazım Paşa ve Vasfi Paşaların 

engellemeleriyle karşılaşmıştır. Bir taraftan işçileri kendisinin emirlerine itaatten 

men etmişlerdir. Diğer yandan yaptığı işleri bozmak için ödüller vaat etmişlerdir. 

Kısmen de olsa Fırıncı Osman’a porselencilik sanatını öğretmiş ise de, paşaların 

teşvikine kanıp yaptığı işleri bozmuştur. Bu uygunsuz durumun sona ermesi için 

gayret göstermişse de; hakaretler ve tehditler görmüş, hatta Vasfi Paşadan dayak bile 

yemiştir. Patronuna ve işine saygısından kendisini bile savunmamıştır. Yapılan işleri 

fırında iki defa bozdukları için, mecburen yeniden başlamıştır. Siparişleri 

tamamlamak için çok çalışmış, en nihayetinde bozulmadan işler tamamlanabilmiştir. 

Đstenen siparişler üç ay önce tamamlanmasına rağmen, paşalar bu güne kadar 

padişaha takdim etmemişlerdir.  

 

“Đbtiday-ı emirde Nadir ağa kulları vasıtasıyla sipariş buyurılan işlerin bu ana değin 
teehhürata uğradıldığından tolayı afv-ı şahanelerini tazarru ve niyaz eylerim. Đradat-ı mekarr-
ı mügayat-ı hazret-i şehriyarilerinden şerefvurudı akabinde işe başladı isem de Selim ve 
Nazım ve Vasfi paşalar kullarının müteaddid ve mütenevvi entrikalarıyla semer-i say ve 
gayretim mahv ve perişan olub gitmekde idi. Bir tarafdan işçileri kullarına muavenetten ve 
itaatden men itdiler diğer tarafdan yaptığım işleri bozmak üzere mükâfatlar vaad itdiler. Bir 
dereceye kadar furuncı Osmana sanatı öğretmiş olduğım halde paşaların teşvikatıyla hakpay-
ı veliyyün-niamlarına mahsus olan işlerimi bozmak suretiyle teşekküratını beyan eyledi şu 
hal-i nâbecânın devamını mene çalışdım bundan tolayı da enva-ı hakaretlere hedef oldım 
öldürilmek üzere tehdid idildiğimden başka Vasfi Paşa hazretlerinden tayak da yedim 
velinimetimin fabrika ve hidmetine olan hürmetimden naşi müdafaada bile bulunmadım. 
Yapılan işleri furunda pişürirken iki defa bozdılar mecburi yeniden başladım ve siparişat-ı 
şahanelerini vücuda getirmek üzere bin dürlü mevania uğrayarakdan çok çalışdım ve yine 
bozulmak tehlikesine geldi ise de bu defa vücud bulmasına izn-i Huda teallük itmiş olmalı ki 
bozmağa muvaffak olamadılar. Siparişat-ı mesrude bundan üç mah akdem ikmal ve itmam 
idilmiş oldukları halde paşalar hazeratı elyevm hakpay-ı şahanelerine takdim itmediler.” 80    

 

                                                 
80 BOA Y.PRK.HH 38/50, 1325, 1907-1908. BOA bu tarihi vermiştir. Fakat Pierre Tharet Temmuz 
1895’de fabrikaya imalat müdürü olmuştur. Belgede ayrıca kendisi “tokuz seneden berü fabrikanın 
sanata müteallik işlerini idare itmekdeyim” demektedir. Bu hesaba göre belgenin tarihi 1904 
olmalıdır. 
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Pierre Tharet raporun devamında, fabrikada kullanılacak hammadde ve 

makinelerle ilgili sorunlardan bahsetmiştir. Bu raporu yazmasından altı ay kadar 

önce, Tahsin Paşa vasıtasıyla yerli hammadde kullanımı konusunda padişaha başka 

bir rapor daha sunmuştur. Bu raporda belirttiği ülke sınırları içerisinde kaliteli 

hammadde bulunduğu halde, bunun Fransa’dan ağır masraflara getirtilmesinin 

tamamen yanlış olduğudur. Fakat şu ana kadar kendisine hiçbir uyarıda 

bulunulmadığına göre, muhtemelen bu rapor padişaha ulaşmamıştır. Bundan on beş 

gün önce yine Tahsin Paşa tarafından, fabrikaya gerekenler ve fabrikanın 

masraflarıyla ilgili bir rapor istenmiştir. Kendisine önceki raporun akıbetini sormuşsa 

da, cevap alamamıştır. Bunun için istediği raporu kendisine vermemiştir. Selim Paşa 

ile Nazım Paşa ise, porselen çamuru yapmak için fabrikaya gereken makineleri 

sormuşlardır. Bu mantıklı soru bir ay önce sorulsaydı, şimdiye kadar gerekli 

araştırmalar yapılmış ve cevabı da gelmiş olurdu. Yine de kendisinin gerekeni 

yaptığını söylemektedir. Fransa’ya yazı yazıp, makinelerin resim ve fiyatlarını 

istemiştir. Bunlar gelir gelmez,  porselen imali için gerekli masraf defteriyle beraber 

padişaha bizzat sunacaktır.  

 

“Bundan tahminen altı mah akdem Tahsin Paşa kulları vasıtalarıyla takdimine cüret 
kılınan raporda memalik-i şahanelerinde porselen yapmak içün lazım olan toprak ve 
madenlerin en alası var iken birçok paralar sarf iderek Fransadan getürmeğe lüzum olmadığı 
arz olunmuş idi fakat bu babda kimesne bir şey dimediği cihetle mezkûr raporun manzur-ı 
şahaneleri olub olmadığı mechuldır. Bundan on beş gün akdem fabrikanın levazımat ve 
mesarifatına dair bir rapor tanzim itmekliğimi paşay-ı müşarünileyh hazretleri emr itdikleri 
zaman evvelki raporumın takdim idilüb idilmediğini sual itdi isem de cevab virmediğinden 
bu defaki taleb itdiği raporıda kendüsüsine virmedim. Selim ve Nazım paşalar hazeratı 
bundan sekiz gün akdem porselen çamurını yapmak içün fabrikaya lazım olan makineleri 
sual itdiler bu sual-i akli bir mah mukaddem irad buyursalar idi şimdiye mahalline yazılmış 
cevabı da gelmiş olur idi mamafih bu husus hakkında Fransaya yazıb makinelerin 
resimleriyle fiyatlarını istedim vurudı akabinde fiyatlarıyla mezkûr resimleri ve porselen 
imali içün elzem olan mesarifat defterini iradat-ı şehriyarilerini teehhürata uğratan paşalara 
emniyetim münselib olduğı cihetle kemal-i iftiharla hakpay-ı şahanelerine takdime isticar 
eyleyeceğim.” 81     

 

    Rapor fabrikanın işgücü durumu ve porselen pişirilen fırınla alakalı 

şikâyetlerle devam etmektedir. Pierre Tharet yalnızca padişahı ve onun tayin edeceği 

bir şahsı tanımak istediğini söyleyerek, sadece bir kişiye karşı sorumlu olmak 

                                                 
81 BOA Y.PRK.HH 38/50, 1325, 1907-1908. 
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istediğini belirtmiştir. Kendisi fabrikayı geliştirip ilerletmek istemektedir. Çok da iş 

çıkartabileceğine inanmaktadır. Fakat fabrikanın bu üzüntü verici hali, birçok işi 

tamamlamasına engel olmaktadır. Dokuz seneden beri fabrikanın sanayi imalatı 

müdürlüğünü yapmaktadır. Đlk geldiğinde fabrikada Fransızlarda dâhil ancak sekiz 

işçi bulunmaktaydı. 82 Şimdiyse elli işçi mevcuttur. Burada biraz böbürlenerek, 

fabrikada en önemli işleri kendisinin yaptığını söylemiştir. Yalnız bu lafının 

akabinde, Türk işçi ve öğrencilerimde fena çalışmıyor demeyi ihmal etmemiştir. 

Üretim için birçok malzeme eksik olduğundan, fabrikanın gerektiği gibi 

gelişemediğini belirtmiştir. Ayrıca fabrikadaki yer darlığı önemli bir sorundur. Fırın 

çok küçük olduğu için model ve kalıplar sığmamakta ve birçoğu kırılmaktadır. 

Fırının genişletilip yenilenmesi gerekmektedir. Beş sene önce daha büyük bir fırın 

için Fransa’dan malzeme getirtilmişse de, bunlar bir kenarda çürümeyi 

beklemektedir. Kendisinin hâlihazırda fabrika müdürü olan Nazım Paşadan da önce, 

fabrikada çalıştığını belirtmiştir. Raporun yazıldığı tarihte fabrikanın 

muhasebeciliğini yapan Yusuf Müşaka Efendi, 83 müdür olarak bulunduğu sırada 

işçileri kandırdığı gerekçesiyle kovulmuştur. Onun yerine Nazım Paşa müdür olarak 

atanmıştır. Yalnız ne Yusuf Müşaka Efendi, ne de Nazım Paşa müdür olarak görev 

yapamazlar. Çünkü ikisi de işin uzmanı değillerdir. Şimdiki müdür Nazım Paşa işin 

uzmanı olmadığı gibi, bir de fabrikaya da on beş günde bir gelmektedir. Pierre Tharet 

fabrikanın gelişememesi ve yaptığı işlerin padişaha sunulmamasının gerekçeleri 

olarak bunları göstermektedir.     

 

“…velinimetim ve birde kendilerinin tayin ve irae buyuracakları zatdan başkasını 
tanımak arzu itmem fabrikayı mamur ve ihya itmek istedim ve çokda iş çıkarabilürim fakat 
fabrikanın şu hali esef-i iştimal ile çok işlerden gerü kalub muvaffak olamıyorum. Tokuz 
seneden berü fabrikanın sanata müteallik işlerini idare itmekdeyim. Đlk geldiğimde Fransızlar 
da dâhil olduğı halde ancak sekiz işçi var idi şimdi elli işçi vardır. En mühim işler taraf-ı 
kemteranemden imal idilmekdedir Türk işçi ve şakirdlerim var ki pekiyi çalışıyorlar. Đmalat 

                                                 
82 Pierre Tharet fabrikada çalışmaya 13 Ocak 1895 tarihinde başlamıştır. Kendisinin göreve başladığı 
Kanun-i Sani 1310 döneminde, fabrikada beşi Fransız yirmi çalışan vardı. Hademe ve masa başı 
memurları çıkartsak bile sekizden fazla çalışan bulunuyor. Ya bu rakamı yanlış hatırladı, ya da 
yanlarına yetiştirilmek üzere verilen elemanları saymamıştır. BOA HH.d. 7447, s.32b-33a.  
83 Yusuf Müşaka Efendi 28 Ağustos 1894 tarihinde henüz Fransız ustalar işe başlamadan fabrikada 
çalışmaya başlamıştır. Dâhiliye müdürü ve Muhasebe memuru sıfatıyla yaptığı görev 12 Temmuz 
1895 tarihine kadar sürmüştür. Bu tarihte yönetim ile ilgili yetkileri elinden alınmıştır. Sadece 
muhasebeci olarak kalmıştır. Yerine 20 Nisan 1895 tarihinden geçerli olmak üzere o an yarbay olan 
Nazım Paşa Dâhiliye Müdürü olarak getirilmiştir. BOA HH.d.7447,s.27b. BOA HH.d.7524, s.15b. 
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içün malzeme-i kafiye virilür ise fabrikanın terakki ideceği şüpheden varestedir fakat 
maateessüf çok şey noksan olduğından imalatda sektedar oluyor. Fabrika ve furunı gayet 
küçükdür modeller ve kalıplar sığamıyorlar ve kırılıyorlar herhalde tevsian tecdidi lazım 
gelür. Bundan beş sene akdem daha büyük bir furunın malzemesi Fransadan celb idildi ve ol 
tarihinden berü bir tarafa atılub çürüdilmekdedir. Kulları fabrikaya Nazım Paşadan evvel 
geldim bu gün fabrikanın muhasebeciliği vazifesini ifa itmekde bulunan Yusuf Şafaka 
Efendi işçileri iğfal töhmetiyle evvel zaman tard idilmiş ve ol tarihinde kaimmakam bulunan 
Nazım Paşa mumaileyh Yusuf Efendinin makamına kaim olmuş idi şu hale nazaran Yusuf 
Efendinin direktör olmadığı halde direktörlük itmiş olduğı anlaşılıyor buna muhasıl usul-i 
fenne katiyen tecviz olunamaz çünkü sanattan ve işden zerre kadar haberleri yokdır. Nazım 
Paşa kullarının dahi işden haberi olmadığı şöyle tursun fabrikaya bile ancak on beş günde bir 
defa gelebiliyor. Đşte fabrikanın âdem-i terakkisiyle yaptığım işlerin zat-ı şahanelerine irae 
idilmeyüb ketûm edilmesinin esbabı bundan ibaretdir.” 84      

 

Pierre Tharet raporuna yerli hammadde konusundaki çalışmalarıyla devam 

etmiştir. Yerli hammadde ile birinci sınıf olarak ürettiği, tabaklı bir fincanla bir adet 

sigara tablasını raporla beraber padişaha sunmuştur. Donanma dolayısıyla bunlara 

ilaveten bir düzine fincan ve bir de sipariş edilen çay takımı eklenecektir. Yalnız çay 

takımı fırının yetersizliği dolayısıyla biraz kararmıştır. Hammaddesi bittiği için daha 

fazla iş çıkaramamaktadır. Son olarak ise üretiminin şikâyetçi olduğu paşalar 

tarafından engellenmemesi için;  ya padişaha direk takdimde bulunmasına izin 

verilmeli, ya da güvenilir bir şahıs bu iş için tayin edilmelidir.   

 

“…Devlet-i Aliyyeleri toprakları ile birinci neviden olmak üzere imal eylemiş 
olduğım mamulatdan maa-tabak bir fincan ve bir de sigara tablasını işbu rapor-ı abidanemle 
takdime cüret eyledim. Donanma münasebetiyle hakpay-ı şahanelerine tabaklarıyla beraber 
bir düzine fincan ve birde sipariş buyurılan çay takımını takdim ideceklerdir mezkûr çay 
takımı isabet itmiş ise de furunın uygunsızlığı münasebetiyle biraz duman kapmışdır. 
Toprağım olmadığı içün ziyade iş çıkaramıyorum. Đmalatım bundan böyle paşalar tarafından 
ketûm idilmemek üzere bila-vasıta hakpay-ı veliyyün-niamiye takdim itmekliğime veyahud 
olbabda emin bir şahıs tayin ve iraesine müsaadey-i aliyye-i hazret-i şehinşahileri 
şereftevarid ider ise kendümi bendegân-ı şahanenin en bahtiyarlarından add ideceğim…” 85 

 

 

 

 

 

                                                 
84 BOA Y.PRK.HH 38/50, 1325, 1907-1908. 
85 Aynı Belge. 
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2.6) FABRĐKA ÇALIŞANLARI 

 

Fabrika ilk çalışanlarını Aralık 1893 tarihinde istihdam etmiştir. Temmuz 

1894’e kadar fabrikada sadece yedi yerli çalışan bulunmaktaydı. 86 15 Ağustos 1894 

tarihinde fabrikaya ilk idari görevli olarak, müdür ve muhasebeci sıfatıyla Yusuf 

Müşaka Efendi tayin edilmiştir. Yusuf Müşaka Efendi’nin göreve başladığı günde, 

biri kalıpçı üçü düz işçi olmak üzere fabrikaya dört yeni eleman daha alınmıştır. 

Yalnız bu tarihte işe alınan düz işçilere, diğer çalışanlara yapılan yüzde beşlik 

emeklilik kesintisi uygulanmamıştır. 87 Ocak 1895’te fabrikada Fransa’dan gelen beş 

uzmanda dâhil, toplam yirmi çalışan bulunmaktaydı. Yabancı çalışanlara ödeme 

altın, yerlilere gümüşle yapılmaktaydı. 88 Temmuz 1895 döneminde fabrika 

işgücünde önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2. Meşrutiyetle kapanana kadar fabrikanın 

müdürlüğünü yapacak Nazım Bey, bu dönemde Yusuf Müşaka Efendinin yerine 

müdür olmuştur. Yine aynı süre boyunca fabrika için çalışacak Pierre Tharet, 

ülkesine geri dönen mösyö Blanche’nin yerine imalat müdürü olmuştur. Binbaşı 

Vasfi Bey ressam olarak bu ay çalışmaya başlamıştır. Ayrıca yetiştirilmek üzere altı 

yeni eleman alınmıştır. Temmuz 1895 döneminde fabrikada çalışan sayısı 31 kişiye 

yükselmiştir. 89 Mart 1897’de 500 kuruş ve üstü miktarlarda aylık alan yerli 

çalışanların çoğunun maaşları, buna Dâhiliye müdürü Miralay Nazım Bey de dâhil 

olmak üzere, yüzde yirmiye varan oranlarda indirilmiştir. 90 13 Temmuz 1897 

tarihinde fabrikaya Ferit Bey, Abdurrahman Bey ve Nuri Bey adında üç yeni ressam 

alınmıştır. Fabrikada çalışan sayısı 35 kişiye yükselmiştir. 91 22 Kasım 1897’de ilk 

kez olmak üzere, fabrikanın maaş bütçesine ayrıca 1486,5 kuruş ilave edilmiştir. 

“Maaşata ba-irade-i seniyye zam olunmuş olan” 92 7 Eylül 1898 tarihinde fabrikanın 

sekiz yerli çalışanın maaşlarına, %60 ile %100 arasında değişen oranlarda zam 

                                                 
86 BOA HH.d.7447, s.22b-26b. 
87 BOA HH.d.7447, s.27b. 
88 Maaş defterine yabancı ustaların kaydedilmesi Ocak 1895’te başlamıştır. Bunun için fabrikanın ilk 
getirdiği yabancı uzmanlar olan imalat müdürü Blanche, fırıncı Karye, dökmeci Pierre Tharet, ressam 
Lavergne ve kalıpçı Cluzelout’nun işe ne zaman başladığını kesin olarak bilmemekteyiz. Bu uzmanlar 
muhtemelen Nisan-Haziran 1894 arasında iş başı yapmış olmalıdırlar. BOA HH.d.7447, s.32b-33a. 
89 BOA HH.d. 7524, s.15b-16a. 
90 BOA HH.d.10131, s.24b-25a. 
91 BOA HH.d.10131, s.32b-33a. 
92 Her ay tekrarlanan bu ilave rakamın çalışanlara nasıl bölüştürüldüğü konusunda bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. BOA HH.d.10131, s.39a. 
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yapılmıştır. Verilen bu zamda, öncelikle düşük ücret alan çalışanların maaşları 

iyileştirilmiştir. 93 Şubat 1901’de fabrika 39 kişiyle faaliyetini sürdürmekteydi. 94 

 

Fabrika Hazine-i Hassa Nezaretine bağlı olmasına rağmen, fabrikanın çeşitli 

işleriyle ilgilenmesi için Orman-Maden-Ziraat Nazırı Selim Efendi tayin edilmiştir. 

22 Mayıs 1895 tarihinde malzeme temini ve ufak tefek masrafların karşılanması için, 

kendisine Hazine-i Hassa’dan aylık 40 lira tahsis edilmiştir. “Çini fabrika-i 

hümayununın tedarik-i malzemesi ve mesarif-i müteferrikası içün Orman ve Maden 

ve Ziraat nazırı Selim Efendi hazretlerine Hazine-i Hassa-i Şahaneden mah bemah 

kırk Osmanlı altunı itası…” 95 

 

Kontratları yenilenmesi gereken Fransız ustalarla da, Orman-Maden-Ziraat 

Nazırı Selim Efendi ilgilenmekteydi. Sözleşmeleri sona eren kalıpçı mösyö 

Cluzelout ile fırıncı mösyö Karye, eski sözleşmelerinin bitiş tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere maaşlarına 55 frank zam istemişlerdir. Nazır Selim Efendi 

uzmanlıkları denenmiş olduğu için, iki ustayla da kontratların yenilenmesi 

taraftarıdır. Neticede sözleşmeler yenilenmiştir. 

 

“…mösyö Cluzelout fi 19 Mart 1312 tarihinden itibaren iki sene ve mösyö Karye fi 
30 Mayıs 1312 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve maaşlarına elli beşer frank zammıyla 
kontoratlarının tecdidini taleb ve istirham eylemekde oldukları cihetle iktidarları mücerreb 
olan merkumenin suret-i maruza vechiyle kontoratlarını tecdide müsaade…” 96     
 

Nazır Selim Efendi Fransa’dan uzman getirmek için, Limoges şehri güzel 

sanatlar okulunun önde gelen hocalarından mösyö Besse ile anlaşmıştır. Mösyö 

Besse’nin tavsiyelerini dinlemektedir. Nakkaş Charles Frederick hastalığı dolayısıyla 

fabrikadaki görevini bırakınca, yeni bir uzmana ihtiyaç duyulmuştur. Yeni uzmanın 

getirtilmesinde, mösyö Besse’nin tavsiyesi özellikle dikkate alınmıştır.  

 

                                                 
93 BOA HH.d. 10131, s.57b-58a. 
94 BOA HH.d. 10131, s.115b-116a-116b. 
95 BOA HH.d. 30667, s.21a, 27 Zilkade 1312, 10 Mayıs 1311, 22 Mayıs 1895. 
96 BOA Y.MTV 142/67, 29 Mayıs 1312, 10 Haziran 1896. 
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“…mumaileyhin yerine Limoges şehrinde sanayi-i nefise mektebi muallimin-i 
meşhurasından mösyö Besse’nin delalet ve tasdikiyle bildirilmiş olan diğer bir dekoratörün 
dört yüz frank maaşla celb ve kontoratın akdi…” 97 

 

Orman-Maden-Ziraat Nazırı Selim Efendi mösyö Besse’nin danışmanlık 

hizmetlerinden çok memnundur. Kendisi fabrikanın kuruluşundan beri gerek uzman 

personel, gerek de çeşitli malzemelerin seçimi ve satın alımı konusunda çok yardımcı 

olmuştur. Ayrıca Avrupa fabrikalarının her çeşit yenilik ve gelişmesini, mümkün 

olduğunca hızlı bir şekilde kendilerine bildirmektedir. Kendisi çeşitli porselen 

boyalarının mucidi ve Limoges güzel sanatlar okulunun hocasıdır. Yıldız Porselen ve 

Çini fabrikası içinde çeşitli boyalar üretmiştir. Hizmetlerine karşılık mösyö Besse bir 

ödeme beklemektedir. Porselen üretimi konusundaki her yeni gelişmeden Yıldız 

fabrikasını haberdar etmesine ve diğer hizmetlerine binaen, mösyö Besse’ye 

fabrikanın her zaman için ihtiyacı vardır. Bu sebepten kendisine 90-100 lira gibi bir 

meblağ ödenip, hizmetinden faydalanmaya devam edilmelidir. 

 

“Porselen fabrika-i hümayununın bidayet-i tesisinden berü Avrupadan celbi iktiza 
iden erbab-ı sanaiyle eşyay-ı mütenevvianın intihab ve mubayaası ve Avrupa fabrikalarının 
her nevi terakkiyat ve ihtiraatının sürat-i mümkine ile işarı hususlarında hüsn-i hidmeti 
sebkat itmekde bulunan ve kendisi bir hayli porselen boyalarının mucidi ve Limoges sanayi-i 
nefise mektebinin muallim-i mahsusı olduğından fabrika-i hümayuna mahsus olmak üzere 
mütenevvi süzemay boyaları tertib itmiş olan hayırhahan-ı saltanat-ı seniyyeden mösyö 
Besse mezkûr hidematına mukabil bir meblağ ihsanıyla taltifini istirham itmekde 
bulunduğından porselen mamulât-ı nefisesinin her dürlü terakkiyatından fabrika-i hümayunı 
haberdar itmesine ve hidemat-ı sairesine binaen her vakit lüzumı derkar olan mumaileyh 
mösyö Besse hidemat-ı mesbukasına mükâfaten yüz lira yahud iki bin frank kadar bir 
meblağ ihsan buyurıldığı takdirde kendüsüden fabrika-i hümayunca pek çok istifade 
idileceğinin…” 98   
 

Nazır Selim Efendi çalışanların gelişimi hakkında verdiği raporlarla, onların 

maaş durumunu düzeltmeye çalışmıştır. Kalıpçı Hacı Mehmet’in hastalığı dolayısıyla 

boş kalan 600 kuruşluk maaşını, maaşı düşük çalışanlara paylaştırmak istemiştir. 

Öncelikle ressam Jean Della Tulla’nın yeteneğine uygun olmayan 318 kuruşluk 

maaşına, 180 kuruş zam yapılmalıdır. Ressam Mardiros Efendi asıl görevinin 

haricinde boya fırınlarını da kullanmasını öğrendiği için, mükâfat olarak maaşına 120 

kuruş zam yapılmalıdır. Fırıncı muavini Osman Efendi mesleki becerisini 

                                                 
97 BOA Y.MTV 147/29, 10 Cemaziyelevvel 1314, 5 Teşrin-i Evvel 1312, 17 Ekim 1896. 
98 BOA Y.MTV 147/28, 10 Cemaziyelevvel 1314, 5 Teşrin-i Evvel 1312, 17 Ekim 1896. 
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geliştirdiğinden, kendisi için yetersiz bulunan 300 kuruşluk maaşına 100 kuruş daha 

zam yapılmalıdır. Gayretli ve yetenekli Kazancı Dimitri’nin 350 kuruşluk maaşı 400 

kuruşa çıkartılmalıdır. Mamulâtın iyi halde korunmasıyla vazifeli amele Hasan 

Ağanın maaşı, elli kuruş zamla üç yüz elli kuruşa çıkartılmalıdır. Boşta kalan 

maaştan son yüz kuruşla da, fabrikaya fahri olarak devam edip tornacılıkta gelişme 

göstermiş olan Ahmet onbaşıya maaş bağlanmalıdır.  

 

“…porselen fabrika-i hümayunı müstahdemininden bazılarının hidmet ve 
sanatlarında gayret ve terakkileri meşhur olub maaşları dûn bulunduğından şevk ve 
gayretlerini tezyid ve emsallerini teşvik içün geçende duçar olduğı illetden tolayı 
hidmetinden afv buyurılan Mehmed Tahir Ağanın maaş-ı münhalı olan altı yüz guruşun… 
Ressam Jean Della Tulla efendinin üç yüz on sekiz guruşdan ibaret olan maaşı idaresine 
gayr-i kâfi olub iktidarıyla mütenasib olmadığından yüz seksen guruş zammıyla emsali 
derecesine iblağı ve ressam Mardiros Efendinin boya furunlarını idare idecek derecede kesb-
i terakki iderek vazifesine ilaveten mezkûr furunların hidmetini dahi ifa itmekde 
bulunmasına mükâfaten maaşına yüz yirmi guruş zammıyla altı yüz yirmi guruşa ve furuncı 
muavini Osman Ağanın furuncılığı tahsilde ibraz eylediği gayret ve iktidarına binaen 
idaresine gayr-i kâfi bulunan üç yüz guruş maaşına yüz guruş zammıyla dört yüz guruşa 
hidmetinde gayret ve iktidarı görülen kazancı Dimitrinin üç yüz elli guruşdan ibaret bulunan 
maaşıyla idare olunamamakda bulunmasına mebni elli guruş zammıyla dört yüz guruşa 
mamulâtın hüsn-i muhafazası vazifesine ilave idilen hademe Hasan Ağanın maaşına dahi elli 
guruş zammıyla üç yüz elli guruşa iblağı ve maaşı münhal-i mezkûrdan baki kalan yüz 
guruşun dahi geçen sene ba-irade-i seniyye fabrika-i hümayuna memur olub şimdiye kadar 
fahri olarak devam etmiş ve tornacılıkda terakkisi görülmüş olan Ahmed onbaşıya tahsisi 
hususlarını istirham itmekde bulunduğının…” 99        

    

Yalnız bu sefer nazır Selim Efendinin hiçbir talebi yerine getirilmemiştir. 23 

Aralık 1896 tarihinde maaşlarının arttırılmasını istediği çalışanların hiçbiri, takip 

eden birkaç ay içerisinde zam alamamıştır. Zam alan tek çalışan 2000 kuruş gibi 

ciddi bir maaş alan ressam Şarl Atam Efendi olmuştur. 100 

 

Nazır Selim Efendi çalışanların sorunlarına karşı çok duyarlıdır. 20 Nisan 

1901 tarihinde sunduğu raporla, iki fabrika çalışanının sorununu çözmeye çalışmıştır. 

Bunlardan ilki olan fabrika ressamlarından Ferit Beyin, Beşiktaş’taki evinin 

yakınlarında yangın çıkmıştır. Yangının evinin çok yakınında çıkması dolayısıyla 

hiçbir ev eşyasını kurtaramadığı gibi, kendisinin fotoğraf ve resim araç gereçleri de 

yanmıştır.  Ferit Bey yardıma son derece muhtaç durumdadır. Kendisine yardım 

                                                 
99 BOA Y.PRK.OMZ 2/1, 11 Kanun-i Evvel 1312, 23 Aralık 1896. 
100 BOA HH.d.10131, s.20b. 
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edilirse eskiden olduğu gibi, huzur içinde ve salim kafayla vazifesine devam 

edebilecektir. Đkinci yardıma ihtiyaç duyan çalışan ise beş seneyi aşkın bir süredir 

fabrikada çalışan amele Hüseyin bin Ahmet’tir. Amele Hüseyin ayaklarındaki sorun 

yüzünden gördüğü bütün tedaviye rağmen, iyileşip sağlığına kavuşamamıştır. 

Kendisine yardım olarak 50 kuruş çıraklık maaşı bağlanmalıdır.  

 

“Geçende Beşiktaşda yeni meclisde vuku bulan harikde çini fabrika-i hümayunı 
ressamlarından… Ferid beğin ikamet eylediği hane dahi muhterik olmuş ve harik 
ittisalindeki çerah miralay atufetlü Hasan beğin hanesinde zuhur itdiği hasebiyle eşyay-ı 
beytiyesinden hiçbir şeyi kurtaramamış olduğından pek ziyade şayan-ı merhamet-i seniyye 
bir halde kaldığı ve kendüsinin birçok fotoğraf ve resim alat ve edevatı muhterik olmuş 
bulunduğı cihetle emsali misillü mumaileyhin dahi atibbe-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi 
tatyib ve tesrir buyurılarak saye-i şahanede hidmetine kema-fis-sabık selamet-i fikir ile 
çalışabilmesi ve birde fabrika-i hümayunda beş seneyi mütecaviz hidmeti sebkat eylediği 
halde ahiren ayakları tutulmış olan Hüseyin saye-i şahanede tedavi ve tebdil-i hava itmiş ise 
de kâr-gir tesir olmamış olduğından sadaka-i seniyye-i hazret-i şehinşahi olarak elli guruş 
çıraklık maaşı ihsan buyurılmasıyla…” 101     

 

Fabrika ressamlarından Vasfi Paşa 11 Haziran 1905 tarihinde vefat etmiştir.  

7 Eylül 1905 tarihinde Orman-Maden-Ziraat Nazırı Selim Efendi Vasfi Beyin boş 

kalan 400 kuruşluk maaşını; Abdurrahman Bey, Nuri Bey, Mardiros Efendi, Jean 

Della Tulla, Faik Efendi, Tornacı Mehmet, Filor Mehmet Ali ve Dökmeci Hüseyin 

arasında eşit olarak paylaştırmak istemektedir. 28 Ekim 1905 tarihinde Nazır Selim 

Efendinin teklifi kabul edilmiştir.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı ressamlarından müteveffa Vasfi Paşadan münhal kalan 
dört yüz guruş maaşın mezkûr ressamlardan Abdurrahman Nuri Mardiros ve Jean ve Faik 
Efendilerle tornacı Mehmed ve filor Ali ve dökmeci Hüseyin bin Ahmed Efendilere 
müsavatan taksim ve tevziiyle muamelesi kılınmasının ifası…”102 

 
…mezkûr fabrika-i hümayun nezaretinden işbu tezkiresi mütalaa olundı ber-mucibi 

işar muamele-i mukteziyenin ifası…”103   
 

Ulaşılabilen kaynaklarla fabrikada çalışmış 14’ü yabancı, 59’u yerli toplam 

73 çalışan tespit edilmiştir. Yabancı ve yerli çalışanlar fabrikaya giriş tarihine göre 

sıralanmıştır. Eğer fabrikaya giriş tarihleri belli değilse, bu sıralamada fabrikayla 

                                                 
101 BOA Y.MTV 214/12, 7 Nisan 1317, 20 Nisan 1901. 
102 BOA HH.THR 1252/81, 25 Ağustos 1321, 7 Eylül 1905. 
103 BOA HH.THR 1252/81, 15 Teşrin-i Evvel 1321, 28 Ekim 1905. 
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bağlantılarını ortaya koyan en eski bilgi esas alınmıştır. Sıralamada işe giriş tarihinin 

esas alınmasının sebebiyse, çalışanların mesleki gelişiminin aktarılmak istenmesidir.  

    

2.6.1) YABANCI ÇALIŞANLAR 

 

Üçü imalat müdürü olarak idareci pozisyonunda olmak üzere, fabrikada 

toplam 14 yabancı personel çalışmıştır. Yabancı çalışanların tamamına yakını 

Fransa’dan getirtilmiştir. Hepsi sözleşmeli olarak çalışmışlardır. Kendileriyle bir 

veya iki senelik olmak üzere yapılan sözleşmeler son bulduğunda, yenilenen 

sözleşme padişahın onayına sunulurdu.   

 

2.6.1.1) ĐDARĐ PERSONEL 

 

Fabrikada teknik işlerden sorumlu olarak üç Fransız imalat müdürü 

çalışmıştır. Đmalat sürecinin bütün teknik aşamalarından sorumlu olan bu müdür; 

porselen hamurunun hazırlanmasından, hamurun kalıplara dökülmesinden, 

kalıplanan malzemenin fırınlanmasından ve fırından beyaz porselen olarak çıkan 

mamulün nihai ürün olması için tezyinine kadar her şeyden sorumludur. Üç imalat 

müdürü de 2000 kuruşun üstünde maaşla çalışmışlardır. Yaklaşık bir yıl kadar 

çalışan Blanche, 2200 kuruş maaşla çalışmıştır. Fabrikanın ikinci ve en uzun süreli 

imalat müdürü Pierre Tharet ise, 1870 kuruşla başladığı bu vazifede, Eylül 1896’da 

2640 ve Nisan 1905’te 3080 kuruşa yükselmiştir. 2. Meşrutiyet sonrası görev yapan 

Mösyö Naret ise,  aylık 2707,5 kuruş maaş almıştır. Đmalat müdürlerinden fazla maaş 

alan tek çalışan, baş ressam Jean Nicot’dur. 

  

Blanche: 3 Eylül 1894 tarihinde imalat müdürü Blanche’ye sanayi madalyası 

verilmiştir. 104 Ocak 1895 tarihi itibariyle fabrikada imalat müdürü sıfatıyla 

çalışmakta bulunan mösyö Blanche, aylık 2200 kuruş (500 frank) maaş almaktaydı. 
105 Đmalat müdürü mösyö Blanche, 14 Mart 1895 tarihinde fabrikadaki görevinden 

                                                 
104 BOA Đ.TAL 62/1312.Ra.129, 2 Rebiülevvel 1312, 22 Ağustos 1310, 3 Eylül 1894. 
105 BOA HH.d. 7447, s.32b. 
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istifa etmiştir. 16 Mart 1895 tarihine kadar olan maaşı kendisine ödenmiş ve fabrika 

ile ilişkisi kesilmiştir.  

 

“Porselen fabrika-i hümayununda müstahdem ecnebi ustalardan imalat müdiri 
mösyö Blanche mali martının ikinci güni istifa itmesiyle maaşı şehr-i mezkûrun dördine 
kadar bit-tesviye ilişiği kat idildiği…”106     
 

Pierre Tharet: Ocak 1895 tarihi itibariyle fabrikada dökmeci olarak çalışmakta 

bulunan Pierre Tharet, aylık 1320 kuruş (300 frank) maaş almaktaydı. 107 30 Ocak 

1895 tarihinde fabrikanın dökmecisi Pierre Tharet’ye sanayi madalyası verilmiştir. 
108 23 Temmuz 1895 tarihinden itibaren Pierre Tharet, istifa edip ülkesine geri dönen 

mösyö Blanche’nin yerine imalat müdürü olmuştur. Kendisine Blanche’nin boş kalan 

500 franklık maaşından 125 frank ayrılmıştır. Bunun 50 frankı her ay kendisine 

ödenecektir. Geri kalan 75 franksa biriktirilip, sene başında kendisine ödül olarak 

verilecektir. Pierre Tharet’nin ödül hariç aylık maaşı 1540 kuruş (350 frank) 

olmuştur.  

 

“…bil-istifa memleketine avdet iden mösyö Blanche’nin münhal olan beş yüz frank 
maaşından yüz yirmi beş frankın ustabaşılık vazifesini ifa iden mösyö Tharet’nin maaşına 
zammıyla bundan yetmiş beş frank kadarının bit-tefrik sene başında kendüsine mükâfat-ı 
nakdiye virilmek üzere terakim itdirilmesi…”109 

 

Ocak 1896’da Pierre Tharet’ye, yılbaşı ödülü olarak 1873,5 kuruş ödenmiştir. 

“11 Temmuz 1311 tarihinde maaşına vuku bulan zamdan müterakim an 11 Temmuz 

1311 ila Kanun-i Evvel 1311” 110 Ekim 1896’da Eylül ayından geçerli olmak üzere 

Pierre Tharet’nin maaşına, 770 kuruş (175 frank) zam yapılmıştır. Ekim ayı 

maaşında Eylül ayının zammı da kendisine ödenmiştir. Pierre Tharet’nin yeni maaşı 

2310 kuruş (525 frank) olmuştur. 111 7 Ocak 1897 tarihinde imalat müdürü Pierre 

Tharet’ye dördüncü rütbeden âli Osman nişanı verilmiştir. 112 19 Ocak 1897’de 

Pierre Tharet’ye yılbaşı ödülü olarak 3960 kuruş (900 frank) ödenmiştir. 17 Ocak 

                                                 
106 BOA HH.d.30667, s.16b, 7 Zilkade 1312, 20 Nisan 1311, 2 Mayıs 1895. 
107 BOA HH.d. 7447, s.32b. 
108 BOA Đ.TAL 72/1312.Ş.035, 3 Şaban 1312, 18 Kanun-i Sani 1310, 30 Ocak 1895. 
109 BOA HH.d. 30667, s.40a, 1 Safer 1313, 11 Temmuz 1311, 23 Temmuz 1895. 
110 BOA HH.d 7524, s.30a. 
111 BOA HH.d.10131, s.14b. 
112 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.05, 4 Şaban 1314, 26 Kanun-i Evvel 1312, 7 Ocak 1897. 
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1898’de Pierre Tharet’ye yılbaşı ödülü olarak 3960 kuruş (900 frank) ödenmiştir. 16 

Ocak 1899’da Pierre Tharet’ye yılbaşı ödülü olarak 3960 kuruş (900 frank) 

ödenmiştir. 28 Ocak 1900’de Pierre Tharet’ye yılbaşı ödülü olarak 3960 kuruş (900 

frank) ödenmiştir. 19 Ocak 1901’de Pierre Tharet’ye yılbaşı ödülü olarak 3960 kuruş 

(900 frank) ödenmiştir. 113 12 Şubat 1902 tarihinde ustabaşı Pierre Tharet’ye, 

dördüncü rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 114 16 Temmuz 1902 tarihinde, Pierre 

Tharet'nin sözleşmesi eski şartlarıyla yenilenmiştir. “…kontoratları hitam bulan 

mösyö Tharet’nin kemafis-sabık… tecdid idilen kontoratları…”115 13 Nisan 1905 

tarihinden geçerli olmak üzere Pierre Tharet’nin 440 kuruş (100 frank) zamlanan 

maaşı, 2750 kuruş (625 frank) olmuştur. 116  2 Eylül 1905 tarihinde imalat müdürü 

Pierre Tharet’ye, rütbe-i saniye sınıf-ı sani derecesi verilmiştir. 117 

Naret: 2. Meşrutiyet sonrası sadece çini üretmesi planlanan fabrikaya, Fransa’nın 

Sevr fabrikasından çini uzmanı olarak bir yıllığına getirtilmiştir. 1 Eylül 1912 

tarihinde başladığı görevinde, aylık 2707,5 kuruş maaş almıştır. Mösyö Naret 

fabrikada, Yıldız Çini Fabrikası fen müdürü unvanıyla görev yapmıştır. 118 

 

2.6.1.2) VASIFLI ĐŞGÜCÜ 

 

Fabrikada 11 yabancı uzman çalışmıştır. Bunlardan ikisi kalıpçı, biri fırıncı, 

biri flor uzmanı, ikisi nakkaş ve beşi ressam olarak çalışmıştır. Yabancı uzmanların 

en düşük maaşı 1000 kuruş ve en yüksek maaşı 3335,2 kuruş olmuştur. Fakat 

maaşların çoğu 1100 ile 1300 kuruş arasında değişmektedir.  

 

Karye: 3 Eylül 1894 tarihinde fırıncı Karye’ye sanayi madalyası verilmiştir. 119 

Ocak 1895 tarihi itibariyle fabrikada fırıncı olarak çalışmakta bulunan mösyö Karye, 

aylık 1320 kuruş (300 frank) maaş almaktaydı. 120 13 Haziran 1896 tarihinde fırıncı 

                                                 
113 BOA HH.d.10131, s. 18b, 43a, 64b, 88b,112b. 
114 BOA Đ.TAL 272/1319.Za.013, 4 Zilkade 1319, 30 Kanun-i Sani 1317, 12 Şubat 1902.  
115 BOA HH.THR 1252/77, 3 Temmuz 1318, 16 Temmuz 1902. 
116 BOA HH.THR 1252/80, 12 Ağustos 1321, 25 Ağustos 1905. 
117 BOA Đ.TAL 373/1323.B.124, 2 Receb 1323, 20 Ağustos 1321, 2 Eylül 1905. 
118 BOA Đ.MF 20/1330.Ş.12, 28 Şaban 1330, 29 Temmuz 1328, 11 Ağustos 1912. 
119 BOA Đ.TAL 62/1312.Ra.129, 2 Rebiülevvel 1312, 22 Ağustos 1310, 3 Eylül 1894. 
120 BOA HH.d. 7447, s.32b. 
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Karye’nin maaşına 220 kuruş (50 frank) zam yapılmış olup, yeni maaşı 1540 kuruş 

(350 frank) olmuştur. 121 7 Ocak 1897 tarihinde fırıncı Karye’ye beşinci rütbeden 

Mecidi nişanı verilmiştir. 122 12 Eylül 1897 tarihinde fırıncı Karye’nin fabrika ile 

ilişiği kesilmiştir. 123 

Lavergne: 3 Eylül 1894 tarihinde ressam Lavergne’ye sanayi madalyası verilmiştir. 
124 Ocak 1895 tarihi itibariyle fabrikada ressam olarak çalışmakta bulunan mösyö 

Lavergne, aylık 1100 kuruş (250 frank) maaş almaktaydı. 125 31 Ağustos 1895 

tarihinde ressam mösyö Lavergne’ye beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 126 

12 Eylül 1897 tarihinde ressam Lavergne’nin fabrika ile ilişiği kesilmiştir. 127 

Cluzelout: 3 Eylül 1894 tarihinde kalıpçı Cluzelout’ya sanayi madalyası verilmiştir. 
128 Ocak 1895 tarihi itibariyle fabrikada kalıpçı olarak çalışmakta bulunan mösyö 

Cluzelout, aylık 1100 kuruş (250 frank) maaş almaktaydı. 129 30 Ocak 1895 tarihinde 

kalıpçı Cluzelout’ya beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 130 Yıllık 3000 frank 

maaşla çalışan kalıpçı mösyö Cluzelout’nun sözleşmesi, 31 Mart 1895 tarihinde sona 

ermiştir. Ertesi günden geçerli olacak yeni sözleşmesi, eski meblağa onayı 

alınamadığından yıllık 4000 frank üzerinden yapılmıştır. Kalıpçı Cluzelout’nun aylık 

maaşı 1466,5 kuruş (333,33 frank) olmuştur. 

 

“…kalıpçı mösyö Cluzelout’nun mukavelenamesi müddeti dahi şehr-i mezkûrun on 
tokuzında münkazi olmasıyla evvel tarihden itibaren ve fakat maaş-ı haliyesi olan senevî üç 
bin frank ile istihdamında vaki olan adem-i muvafakatine mebni biz-zarure dört bin frank ile 
20 Mart 1311 tarihinden itibaren bir sene içün cedidi lazım gelen mukavelenamesi bit-tanzim 
bir nüshasının irsal kılındığı…”131 

 

 13 Haziran 1896 tarihinde 13 Nisandan geçerli olmak üzere, Cluzelout’nun 

maaşına 50 frank zam yapılmıştır. Haziran maaşı zamlı ödenen Cluzelout, nisan ve 

mayıs zamlarını da bu ayın maaşıyla birlikte almıştır. Cluzelout’nun yeni maaşı 

                                                 
121 BOA HH.d.10131, s.6b. 
122 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.05, 4 Şaban 1314, 26 Kanun-i Evvel 1312, 7 Ocak 1897. 
123 BOA HH.d. 10131, s.35a. 
124 BOA Đ.TAL 62/1312.Ra.129, 2 Rebiülevvel 1312, 22 Ağustos 1310, 3 Eylül 1894. 
125 BOA HH.d. 7447, s.32b. 
126 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
127 BOA HH.d. 10131, s.35a. 
128 BOA Đ.TAL 62/1312.Ra.129, 2 Rebiülevvel 1312, 22 Ağustos 1310, 3 Eylül 1894. 
129 BOA HH.d. 7447, s.32b. 
130 BOA Đ.TAL 72/1312.Ş.035, 3 Şaban 1312, 18 Kanun-i Sani 1310, 30 Ocak 1895. 
131 BOA HH.d.30667, s.16b, 7 Zilkade 1312, 20 Nisan 1311, 2 Mayıs 1895. 
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1686,5 kuruş (383,33 frank) olmuştur. 132 18 Kasım 1902 tarihinde fabrika kalıpçısı 

mösyö Cluzelout’ya dördüncü rütbeden âli Osman nişanı verilmiştir. 133 Kendisi 2. 

Meşrutiyet sonrasında da fabrikada çalışmaktaydı. 134 

Tarakor: 6 Şubat 1895 tarihinde fabrikada kalıpçı olarak çalışmaya başlamıştır. 

Mösyö Tarakor aylık 1100 kuruş (250 frank) maaş almaktaydı. Đşe ilk başladığından 

kendisine bir aylık maaşı peşin verilmiştir. Peşin verilen meblağ, 275 kuruşluk dört 

taksitle maaşından kesilmiştir. 135 31 Ağustos 1895 tarihinde mösyö Tarakor’a sanayi 

madalyası verilmiştir.136 13 Haziran 1897 tarihinde fabrikadan ayrılmıştır. 137 

Charles Frederick: 19 Şubat 1895 tarihinde fabrikada nakkaş olarak, 1320 kuruş 

maaşla çalışmaya başlamıştır. Đşe ilk başladığından kendisine bir aylık maaşı peşin 

verilmiştir. Peşin verilen meblağ, 330 kuruşluk dört taksitle maaşından kesilmiştir. 
138 31 Ağustos 1895 tarihinde ressam Charles Frederick’e beşinci rütbeden Mecidi 

nişanı verilmiştir. 139 Charles Frederick hastalandığı için Đstanbul’daki Fransız 

hastanesinde tedavi görmeye başlamıştır. Tedavisi uzun müddet devam ettiği halde 

iyileşememiştir. Fransız hastanesi baştabibi olan doktoru Castro Efendi, iyileşmesi 

mümkün olmadığı için Fransa’ya geri gönderilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bunun 

için 17 Ekim 1896 tarihi itibariyle, fabrika ile ilişiği kesilmiştir. 

 

“Porselen fabrika-i hümayunında müstahdem Fransız ressamlardan dekoratör mösyö 
Charles Frederick’in duçar olduğı illetden tolayı bir hayli müddetden berü tedavi itdirildiği 
Fransız hastanesi tabib-i hususisi ve Bimarhane sertabibi saadetlü Castro Efendi tarafından 
şifayab olamayacağı ve memleketine iadesi iktiza eylediği suret-i katiyede bildirilmiş 
olduğından Fransız konsolosu marifetiyle memleketine iade idilmekde bulundığı…”140 
  

Jean Nicot: 19 Şubat 1895 tarihinde fabrikada baş ressam olarak, 2383 kuruş maaşla 

çalışmaya başlamıştır. Đşe ilk başladığından kendisine bir aylık maaşı peşin 

verilmiştir. Peşin verilen meblağ, 595,8 kuruşluk dört taksitle maaşından kesilmiştir. 

                                                 
132 BOA HH.d.10131, s.6b. 
133 BOA Đ.TAL 290/1320.Ş.165, 17 Şaban 1320, 5 Teşrin-i Sani1318, 18 Kasım 1902. 
134 BOA MF.MKT 1233/5, 16 Mart 1334, 16 Mart 1918. 
135 BOA HH.d. 7447, s.35b. 
136 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
137 BOA HH.d.10131, s.31a. 
138 BOA HH.d. 7447, s.35b. 
139 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
140 BOA Y.MTV 147/29, 10 Cemaziyelevvel 1314, 5 Teşrin-i Evvel 1312, 17 Ekim 1896. 
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141 31 Ağustos 1895 tarihinde baş ressam Jean Nicot’ya dördüncü rütbeden Mecidi 

nişanıyla sanayi madalyası verilmiştir. 142 19 Ocak 1897 tarihinde baş ressam Mösyö 

Nicot’ya dördüncü rütbeden Osmanî nişanı verilmiştir. 143 Aynı gün kendisine sanayi 

madalyası da verilmiştir. 144 23 Ekim 1897 tarihinde Jean Nicot’nun maaşı gördüğü 

zamla 2946,5 kuruş (669,66 frank) olmuştur. 145 1 Mayıs 1899 tarihinde baş ressam 

Jean Nicot’ya, gümüş liyakat madalyası verilmiştir. 146 Eskisi sona erdiği için kendisi 

ile yeni sözleşme yapılan Jean Nicot’nun aylığına 16 Ekim 1902 tarihinde, 388,7 

kuruş (88,34 frank) zam yapılmıştır. “Porselen fabrika-i hümayunı ser-ressamı Jean 

Nicot’nun kontoratı hitam buldığı… cihetle şehri seksen sekiz frank otuz dört santim 

zammıyla tecdiden akd idilen kontoratnamesi…” 147 

Alfred Boviyö: Fabrika ressam hanesinde çalıştırılmak üzere, Fransa’dan Alfred 

Boviyö adında bir flor uzmanı getirilmiştir. Fabrikadaki görevine 15 Eylül 1895 

tarihi itibarıyla başlamıştır. Kendisine aylık 1320 kuruş (300 frank) maaş 

verilecektir.  

 

“…filorlukla kesb-i ihtisas itmiş ve hüsn-i haline dair şahadetnameye haiz bulunmuş 
olan mösyö Alfred Boviyö nam sanatkârı Đstanbula vusul bulduğı 3 Eylül 1311 tarihinden 
itibaren üç yüz frank maaşla mezkûr fabrika-i hümayunda istihdamı kararlaşdırılarak…” 148  
 

Peşin ödenen ilk maaşı, takip eden dört ay içerisinde 330 kuruşluk taksitlerle 

geri alınacaktır. 149 25 Mayıs 1897 tarihinde Alfred Boviyö’ye beşinci rütbeden 

Mecidi nişanı verilmiştir. 150 28 Eylül 1897 tarihinde Alfred Boviyö’nün fabrika ile 

ilişiği kesilmiştir. 151  

Jean Claude: 24 Kasım 1896 tarihinde fabrikada nakkaş olarak 1760 kuruş (400 

frank) maaşla çalışmaya başlamıştır. Peşin olarak aldığı bir maaşlık meblağı, takip 

                                                 
141 BOA HH.d. 7447, s.35b. 
142 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
143 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.054, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
144 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.124, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
145 BOA HH.d. 10131, s.39a. 
146 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
147 BOA HH.THR 1252/78, 3 Teşrin-i Evvel 1318, 16 Ekim 1902. 
148 BOA HH.d. 30667, s.64b, 17 Rebiülahir 1313, 25 Eylül 1311, 7 Ekim 1895. 
149 BOA HH.d. 7524, s.23b. 
150 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.096, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
151 BOA HH.d. 10131, s.37a. 
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eden maaşlarından 440 kuruş kesilerek dört taksitte ödemiştir. 152 19 Ocak 1897 

tarihinde nakkaş mösyö Jean Claude’a, dördüncü rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 
153 1 Mayıs 1899 tarihinde ressam Jean Claude’a, gümüş liyakat madalyası 

verilmiştir. 154 Kasım 1899’da 13 Kasım 1898 tarihinden geçerli olmak üzere, maaşı 

2090 kuruşa yükseltilmiştir. Aradaki zam farkını karşılaması için kendisine zamlı 

ödenen maaşının haricinde, 3630 kuruş ilave ödeme yapılmıştır. 155 

Lucien Thuillier: 26 Haziran 1861’de Fransa’nın Limoges şehrinde doğmuştur. 

Ressam Lavergne’nin ülkesine geri dönmesi üzerine, yeni bir ressama ihtiyaç 

duyulmuştur. Lavergne’nin yerine ressamlıktaki yeteneği ve düzgün kişiliği 

belgelenmiş olan, Lucien Thuillier ile 5 Ocak 1898 tarihinden geçerli olmak üzere 

sözleşme imzalanmıştır. Kendisine bir maaş miktarı olan 1760 kuruş (440 frank) 

peşinen ödenecek ve bu miktar dört ayda maaşından kesilecektir. Kendisine ayrıca 

yol masrafı olan 985,6 kuruş da (224 frank) ödenecektir.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı ressamlarından mösyö Lavergne’nin mazeret-i meşrusuna 
binaen hitam-ı kontoratına ve memleketine avdet eylemesi üzerine yerine diğerinin celbi… 
ressamlıkdaki mahareti has ahlak ve etvarı şahadetname ve tercüme-i hal varakalarıyla 
musaddak bulunan mösyö Thuillier nam sanatkâr celb idilmesi ve akd olunan 
kontoratnamesi leffen irsal kılınmış olduğından işe mübaşereti tarihi olan şehr-i carinin yirmi 
dördünci gününden itibaren maaşının yürüdilmesi ve emsali misüllü ber-mucib-i kontrat bir 
maaş mikdarı olan dört yüz frankın peşinen itasıyla atiyen dört mahda rub maaş kat olunarak 
tesviye olunması ve mesarif-i rahiyesi olan iki yüz yirmi dört frankın dahi itası…”156 
  

 1 Eylül 1898 tarihinde ressam Lucien Thuillier’ye dördüncü rütbeden 

Osmanî nişanı verilmiştir. 157 12 Şubat 1899 tarihinde ressam Lucien Thuillier’nin 

fabrika ile ilişiği, kontratı son erdiği için kesilmiştir. 158 

Etienne Narcice: 13 Kasım 1899’da fabrikada 1540 kuruş maaşla, ressam olarak 

çalışmaya başlamıştır. 159 8 Ocak 1900 tarihinde ressam mösyö Etienne Narcice’e, 

dördüncü rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 160 16 Temmuz 1902 tarihinde Etienne 

                                                 
152 BOA HH.d.10131, s.16b. 
153 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.054, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
154 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
155 BOA HH.d. 10131, s.84b. 
156 BOA HH.THR 1252/73, 29 Kanun-i Evvel 1313, 10 Ocak 1898. 
157 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
158 BOA HH.d. 10131, s.66b. 
159 BOA HH.d. 10131, s.86b. 
160 BOA Đ.TAL 198/1317.N.010, 7 Ramazan 1317, 27 Kanun-i Evvel 1315, 8 Ocak 1900. 
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Narcice'in sözleşmesi,  550 kuruş (125 frank) zamla yenilenmiştir. “…kontoratları 

hitam bulan… mösyö Narcice’in yüz yirmi beş frank zammıyla tecdid idilen 

kontoratları…”161  2 Eylül 1905 tarihinde ressam mösyö Etienne Narcice’e, üçüncü 

rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 162 11 Mayıs 1909 tarihinde Fransa elçiliği, 

Etienne Narcice’in fabrikada çalıştırılmaya devam edilip edilmeyeceğinin 

bildirilmesini istemiştir. Eğer kendisiyle çalışılmaya devam edilmeyecekse, biriken 

maaşlarının verilerek sözleşmesi hükümlerinin tamamen yerine getirilmesini 

istemiştir.  

 

“…Yıldız çini fabrikasına tayin olunmuş olan mösyö Etienne Narcice’in dahi 
istihdamında devam idilecek ise işar ve idilmediği halde müterakim maaşının virilmesiyle 
beraber kontoratosı ahkâmının tamamen icrası…”163 
 

Gilles Karasid: 24 Ağustos 1905 tarihinde 1000 kuruş maaşla fabrikada ressam 

olarak çalışmaktaydı. 164 

 

2.6.2) YERLĐ ÇALIŞANLAR 

 

Fabrikanın kuruluşundan 1921 yılındaki kapanışına kadar, 59 yerli çalışan 

tespit edilmiştir.  

 

2.6.2.1) ĐDARĐ PERSONEL 

 

Fabrikada idari işlerden sorumlu üç farklı müdür ve bir müdür yardımcısı 

görev yapmıştır. Bunlardan birincisi 15 Ağustos 1894 tarihinde, dâhiliye müdürü ve 

muhasebe memuru sıfatıyla fabrikada çalışmaya başlayan Yusuf Müşaka Efendidir. 

Aylık 1200 kuruş maaş alacaktır. Fabrikanın ikinci müdürüyse Nazım Beydir. 20 

Temmuz 1895 tarihinde Yusuf Müşaka Efendinin yerine, 1200 kuruş maaşla 

çalışmaya başlamıştır. Bu görevi 2. Meşrutiyete kadar sürdürmüştür. Yusuf Müşaka 

                                                 
161 BOA HH.THR 1252/77, 3 Temmuz 1318, 16 Temmuz 1902. 
162 BOA Đ.TAL 372/1323.B.004, 2 Receb 1323, 20 Ağustos 1321, 2 Eylül 1905. 
163 BOA BEO 3546/265887, 21 Rebiülahir 1327, 28 Nisan 1325, 11 Mayıs 1909. 
164 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
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Efendi ise fabrikadaki çalışmasına muhasebe memuru sıfatıyla devam etmiştir. 

Ağustos 1897’de personeli artan fabrikaya, Ahmet Bey müdür muavini olarak 

atanmıştır. Fabrikanın üçüncü müdürüyse Mesrur Đzzet Beydir. Fabrikada 1. Dünya 

Savaşının devam ettiği yıllarda görev yapmıştır.  

 

Yusuf Müşaka Efendi: Yusuf Müşaka Efendi 15 Ağustos 1894 tarihinde, dâhiliye 

müdürü ve muhasebe memuru sıfatlarıyla fabrikada çalışmaya başlamıştır. Aylık 

1200 kuruş maaş alacaktır. 165 30 Ocak 1895 tarihinde fabrikanın dâhiliye müdürü ve 

muhasebecisi Yusuf Müşaka Efendiye rütbe-i salise verilmiştir. 166 17 Nisan 1895 

tarihinde fabrikanın dâhiliye müdürü Yusuf Müşaka Efendi, fabrikaya düzenli devam 

etmediği gerekçesiyle görevinden alınmıştır. “Çini fabrikası dâhiliye müdirliğinde 

müstahdem Yusuf Efendinin fabrikaya layıkıyla devam itmemekde olmasına 

mebni…” 167 29 Nisan 1895 tarihinde Yusuf Müşaka Efendinin memuriyete devam 

etmesine karar verilmiştir. “Yıldız saray-ı hümayunı çini fabrikası müdir-i sabıkı 

Yusuf Müşaka Efendinin memuriyeti sabıkasında ibkası…”168 20 Temmuz 1895 

tarihinde fabrika müdürü olarak göreve başlayan Nazım Beyin asker kökenli olması 

dolayısıyla, fabrikanın ihtiyacı olan malzeme ve eşyaları satın almak amacıyla 

makamını bırakıp piyasada dolaşması uygun görülmemiştir. Bu nedenle Hazine-i 

Hassa Nazırı 5 Ağustos 1895 tarihi itibariyle; Yusuf Müşaka Efendinin alış veriş 

konusundaki tecrübesine binaen, muhasebe memuru sıfatıyla ve eski maaşıyla 

fabrikadaki çalışmasına devam etmesine karar vermiştir. 

 

“Çini fabrika-i hümayunı dâhiliye müdirliğine tayin olunan ebniye-i seniyye 
mühendisi erkân-ı harbiye kaimmakamlarından izzetlü Nazım beğin fabrika-i hümayun içün 
lüzumı görünen bazı eşya ve sairenin mubayaası zımnında fabrikayı bırakarak öteye beriye 
gitmesine zatı ve sanatı müsaid olmayub müdir-i sabık Yusuf Müşaka Efendinin ise bu gibi 
hususatdaki malumatı cihetiyle fabrikada bulundurulmasına lüzum görildiğinden mumaileyh 
Yusuf Efendinin dahi maaş-ı sabıkı ile muhasebe memurı sıfatıyla mezkûr fabrikada 
kemakân istihdamı…”169 

      

                                                 
165 BOA HH.d.7447, s.27b, 28b. 
166 BOA Đ.TAL 72/1312.Ş.035, 3 Şaban 1312, 18 Kanun-i Sani 1310, 30 Ocak 1895. 
167 BOA HH.d. 30667, s.8a, 22 Şevval 1312, 5 Nisan 1311, 17 Nisan 1895. 
168 BOA HH.d. 30667, s.12a, 4 Zilkade 1312, 17 Nisan 1311, 29 Nisan 1895. 
169 BOA HH.d. 30667, s.46b, 13 Safer 1313, 24 Temmuz 1311, 5 Ağustos 1895. 
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  14 Şubat 1896 tarihinde muhasebeci Yusuf Müşaka Efendinin rütbesi, rütbe-i 

saniye sınıf-ı sani derecesine yükseltilmiştir. 170 Mart 1897’de Yusuf Müşaka 

Efendinin 1200 kuruşluk maaşı, 1140 kuruşa indirilmiştir. 171 12 Aralık 1900 

tarihinde muhasebe memuru Yusuf Müşaka Efendi’ye, dördüncü rütbeden Osmanî 

nişanı verilmiştir. 172 2 Eylül 1905 tarihinde muhasebe memuru Yusuf Müşaka 

Efendiye, dördüncü rütbeden Osmanî nişanı verilmiştir. 173 

Nazım Bey: 20 Nisan 1895 tarihinde Yusuf Müşaka Efendinin yerine, ebniye-i 

seniyye mühendisi kaymakam Nazım Bey fabrikaya dâhiliye müdürü olarak 

atanmıştır.  

 

“…fabrika dâhiliye müdirliğine mahsus olan maaşla ebniye-i seniyye mühendisi 
erkân-ı harbiye kaimmakamlarından uhuvvetlü Nazım beğ bil-intihab memuriyete ifade ve 
alel-usul devir teslim muamelesinin ifasıyla…”174  
 

Müdür Nazım Beye 20 Temmuz 1895 tarihinde, işe başlama tarihi olan 20 

Nisan’dan geçerli olmak üzere aylık 1200 kuruş maaş bağlanmıştır.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı dâhiliye müdiriyetine tayin kılınmış olan erkân-ı harbiye 
kaimmakamlarından izzetlü Nazım beğ işe mübaşereti tarihi olan sene-i haliya nisanının 
sekizinci gününden itibaren şehri bin iki yüz … guruş maaş tahsisi…”175 
 

Fabrika müdürü kaymakam Nazım Beyin rütbesi, 14 Şubat 1896 tarihinde bir 

derece yükseltilmiştir. Nazım Beyin terfi askeriyeye de bildirilmiştir. 176 19 Ocak 

1897 tarihinde fabrika müdürü Miralay Nazım Beye, ikinci rütbeden Mecidi nişanı 

verilmiştir. 177 Aynı gün kendisine sanayi madalyası da verilmiştir. 178 Mart 1897’de 

Miralay Nazım Beyin 1200 kuruşluk maaşı, 960 kuruşa indirilmiştir. 179 12 Eylül 

1897 tarihinde Osmanlı-Yunan savaşı şehit ve gazileri yararına düzenlenen sergiye 

katkılarından dolayı, fabrika müdürü Miralay Nazım Beye ikinci rütbeden Osmanî 

                                                 
170 BOA Đ.TAL 90/1313.Ş.098, 30 Şaban 1313, 2 Şubat 1311, 14 Şubat 1896. 
171 BOA HH.d.10131, s.24b. 
172 BOA Đ.TAL 234/1318.Ş.048, 19 Şaban 1318, 29 Teşrin-i Sani 1316, 12 Aralık 1900. 
173 BOA Đ.TAL 372/1323.B.004, 2 Receb 1323, 20 Ağustos 1321, 2 Eylül 1905. 
174 BOA HH.d. 30667, s.12b, 25 Şevval 1312, 8 Nisan 1311, 20 Nisan 1895. 
175 BOA HH.d. 30667, s.40a, 1 Safer 1313, 11 Temmuz 1311, 23 Temmuz 1895. 
176 BOA Đ.TAL 90/1313.Ş.098, 30 Şaban 1313, 2 Şubat 1311, 14 Şubat 1896. 
177 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.054, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
178 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.124, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
179 BOA HH.d.10131, s.24b. 
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nişanı verilmiştir. 180 Yardım sergisine katkılarından dolayı fabrika müdürü Miralay 

Nazım Beyin rütbesi, 1 Mayıs 1898 tarihinde bir derece yükseltilmiştir. 181 31 Ekim 

1898 tarihinde fabrika müdürü Mirliva Nazım Paşaya, birinci rütbeden Mecidi nişanı 

verilmiştir. 182 30 Haziran 1900 tarihinde fabrika müdürü Mirliva Nazım Paşaya altın 

imtiyaz madalyası verilmiştir. 183 24 Eylül 1901 tarihinde Nazım Paşanın rütbesi, 

erkân-ı harbiye ferikliğine yükseltilmiştir. 184 19 Mart 1902 tarihinde Ferik Nazım 

Paşaya birinci rütbeden Osmanî nişanı verilmiştir. 185 

Ahmet Bey: Ağustos 1897’de fabrikada 300 kuruş maaşla, müdür muavini olarak 

çalışmaya başlamıştır. Bir ay sonra maaşı 400 kuruşa çıkarılmıştır. 186 1 Eylül 1898 

tarihinde fabrikanın müdür muavini Yüzbaşı Ahmet Beye, dördüncü rütbeden 

Osmanî nişanı verilmiştir. 187 1 Mayıs 1899 tarihinde müdür muavini Yüzbaşı Ahmet 

Beye gümüş imtiyaz madalyası verilmiştir. 188 14 Temmuz 1905 tarihinde müdür 

muavini kıdemli Yüzbaşı Ahmet Beyin rütbesi, bir derece yükseltilmiştir. 189 2 Eylül 

1905 tarihinde müdür muavini Binbaşı Ahmet Beye, üçüncü rütbeden Mecidi nişanı 

verilmiştir. 190 31 Mayıs 1908 tarihinde müdür muavini Binbaşı Ahmet Beyin rütbesi 

bir derece terfi ettirilmiştir. 191 

Mesrur Đzzet Bey: Fabrikadaki müdürlük görevine ne zaman başladığı tespit 

edilememiştir. Fakat 1. Dünya Savaşının devam ettiği yılarda görev yapmıştır. 

Özellikle savaş şartları yüzünden yurtdışından hammadde getirtilemeyince, ülke 

genelinde yaptığı hammadde bulma faaliyetleri önemlidir. 192 

 

 

 

                                                 
180 BOA Đ.TAL 119/1315.R.115, 14 Rebiülahir 1315, 31 Ağustos 1313, 12 Eylül 1897. 
181 BOA Đ.TAL 138/1315.Z.219, 9 Zilhicce 1315, 19 Nisan 1314, 1 Mayıs 1898. 
182 BOA Đ.TAL 154/1316.C.028, 15 Cemaziyelahir 1316, 19 Teşrin-i Evvel 1314, 31 Ekim 1898. 
183 BOA Đ.TAL 217/1318.Ra.1, 3 Rebiülevvel 1318, 17 Haziran 1316, 30 Haziran 1900. 
184 BOA Đ.TAL 261/1319.C.028, 11 Cemaziyelahir 1319, 11 Eylül 1317, 24 Eylül 1901. 
185 BOA Đ.TAL 275/1319.Z.125, 9 Zilhicce 1319, 6 Mart 1318, 19 Mart 1902. 
186 BOA HH.d. 10131, s.34b, 36b. 
187 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
188 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
189 BOA Đ.TAL 368/1323.Ca.16, 11 Cemaziyelevvel 1323, 1 Temmuz 1321, 14 Temmuz 1905. 
190 BOA Đ.TAL 372/1323.B.004, 2 Receb 1323, 20 Ağustos 1321, 2 Eylül 1905. 
191 BOA Đ.TAL 451/1326.Ca.2, 1 Cemaziyelevvel 1326, 18 Mayıs 1324, 31 Mayıs 1908. 
192 Kocabaş, Porselencilik Tarihi, s.68. 
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2.6.2.2) VASIFLI ĐŞGÜCÜ 

 

Fabrikada yaptığı görev tespit edilebilen ve en az 400 kuruş maaş alan 

çalışanlar bu bölümde incelenmiştir. Ayrıca düz veya yarı vasıflı işçi olarak 

fabrikada çalışmaya başlayan, fakat daha sonra aldığı mesleki eğitimle kalifiye 

eleman sınıfına geçen çalışanlar da bu bölümün konusudur.  

 

Mehmet Sadık Efendi: Aralık 1893 tarihinde 1500 kuruş maaşla, fabrikada çarkçı 

olarak çalışmaya başlamıştır. 15 Ağustos 1894 tarihinde fabrikadaki görevinden 

ayrılmıştır. 193 

Avadis Ağa: Aralık 1893 tarihinde 1200 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya 

başlamıştır. 15 Ağustos 1894 tarihinde fabrikadaki görevinden ayrılmıştır. 194 

Pervanet Ağa: Aralık 1893 tarihinde 600 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya 

başlamıştır. 15 Ağustos 1894 tarihinde fabrikadaki görevinden ayrılmıştır. 195 

Mehmet Ali Efendi: Aralık 1893 tarihinde 1000 kuruş maaşla fabrikada çarkçı 

muavini olarak çalışmaya başlamıştır. 196 30 Ocak 1895 tarihinde fabrika 

çarkçılarından Mehmet Ali Efendiye sanayi madalyası verilmiştir. 197 Kendisini 

geliştirmeye devam eden Mehmet Ali Efendi, istifa eden mösyö Blanche’nin yerine 

tornacılık vazifesini yapmaya başlamıştır. Bunun üzerine Mehmet Ali Efendinin 

maaşına, 23 Temmuz 1895 tarihinde 237 kuruş zam yapılmıştır. “…Mumaileyh 

mösyö Blanche’nin yerine tornacılık vazifesini ifa iden Ali beğinde maaşına dahi elli 

frank zammıyla…” 198 19 Ocak 1897 tarihinde fabrikada tornacı başı olan Mehmet 

Ali Efendiye, rütbe-i salise derecesi verilmiştir. 199 Aynı gün kendisine sanayi 

madalyası da verilmiştir. 200 Mart 1897’de Mehmet Ali Efendinin 1237,5 kuruşluk 

maaşı, 1176 kuruşa indirilmiştir. 201 1 Mayıs 1899 tarihinde tornacı başı Mehmet Ali 

                                                 
193 BOA HH.d.7447, s.22b, 27b. 
194 Aynı Defter, s.22b, 27b. 
195 Aynı Defter, s.22b, 27b. 
196 Aynı Defter, s.22b. 
197 BOA Đ.TAL 72/1312.Ş.035, 3 Şaban 1312, 18 Kanun-i Sani 1310, 30 Ocak 1895. 
198 BOA HH.d.30667, s.40a, 1 Safer 1313, 11 Temmuz 1311, 23 Temmuz 1895. 
199 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.054, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
200 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.124, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
201 BOA HH.d.10131, s.24b. 
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Efendiye dördüncü rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 202 Şubat 1900’de aldığı zamla 

maaşı 1250 kuruş olmuştur. 203 7 Eylül 1902 tarihinde baş tornacı Mehmet Ali Beye 

saniye rütbesi verilmiştir. 204 

Masuracı Hakkı Efendi: Aralık 1893 tarihinde 500 kuruş maaşla fabrikada 

masuracı olarak çalışmaya başlamıştır. 205 Ağustos 1894 döneminden itibaren Hakkı 

Efendi, fabrikadaki çalışmasına masuracı ve çamurcu muallimi sıfatıyla devam 

etmiştir. 206 Şubat 1900’de aldığı zamla maaşı 550 kuruş olmuştur. Şubat 1901’de 

fabrikada dökmeci muallimi sıfatıyla çalışmaktaydı. 207 24 Ağustos 1905 tarihindeki 

çalışanlar listesindeyse, ismi geçmemektedir. Bu iki tarih arasında fabrikayla ilişiği 

kesilmiş olmalıdır. 208 

Mehmet Rıza Ağa: Aralık 1893 tarihinde 300 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya 

başlamıştır. 209 15 Ağustos 1894’de çamurculuk görevine başlayan Mehmet Rıza 

Ağanın maaşına, 100 kuruş zam yapılmıştır. Ekim 1894’den itibaren emeklilik 

programına dâhil olmadığı gerekçesiyle, kendisinden yüzde beş kesinti yapılmaktan 

vazgeçilmiştir. Bu tarihe kadar Mehmet Rıza Ağadan kesilen 427,5 kuruş, kendisine 

geri ödenmiştir. “Dâhil-i tekaüd olmayan Çamurcı Rıza Ağanın maaş aidatı olub 

kendüsüne vürud olunmak üzere mahsubı lazım gelen 427,5 guruş” 210 7 Eylül 1898 

tarihinde artık tornacı olan Mehmet Rıza Efendinin maaşı, 120 kuruş zamla 520 

kuruşa çıkartılmıştır. 211 1 Mayıs 1899 tarihinde tornacı Mehmet Rıza Efendiye 

beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 212 

 

Fabrikanın ustalarından Mehmet Rıza Efendi, 29 Kasım 1901 tarihinde 

birinci belediye dairesine komiser olarak atanmıştır. “Çini fabrika-i hümayunı 

ustalarından Rıza Efendinin birinci daire-i belediyede komiserlikle istihdamı…” 213 

                                                 
202 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
203 BOA HH.d. 10131, s.91b. 
204 BOA Đ.TAL 286/1320.C.218, 4 Cemaziyelahir 1320, 25 Ağustos 1318, 7 Eylül 1902.  
205 BOA HH.d. 7447, s.22b. 
206 Aynı Defter, s.27b. 
207 BOA HH.d. 10131, s.91b, 115b. 
208 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
209 BOA HH.d.7447, s.22b. 
210 Aynı Defter, s.27b, 30a. 
211 BOA HH.d. 10131, s.58a. 
212 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
213 BOA Đ.HUS 91/1319.Ş.47, 18 Şaban 1319, 16 Teşrin-i Sani 1317, 29 Kasım 1901. 
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Mehmet Rıza Efendinin belediyede görevlendirilmesinin üzerinden bir ay bile 

geçmemişken, 22 Aralık 1901 tarihinde kendisinin taşrada istihdamına dair karar 

çıkmıştır. “…birinci daire-i belediyede komiserlikle istihdamı evvelce tebliğ kılınmış 

olan Rıza Efendinin taşrada bir yerde istihdamı…” 214 Dâhiliye Nezareti Yıldız çini 

fabrikasının ustası olduğu için, kendisini Kütahya’da görevlendirmeye karar 

vermiştir. Kütahyalı çinicilere aylık 400 kuruş maaşla mesleki eğitim verecektir.  

 

“…Kütahyada çini imal edilmekde olduğı cihetle sanat-ı mezkurenin terakkisine 
hidmet içün orada bulunan amelelere talim-i sanat itmek üzere mumaileyhin Kütahyaya 
izamı tensib kılınmasına ve kendisine şehri dört yüz guruş maaş tahsisi…“ 215 

 

Mehmet Rıza Efendi Kütahya’ya gelmişse de, henüz maaşı bağlanmamıştır. 

Zaruret içinde olduklarına dair ailesi Kütahya mutasarrıflığına şikâyette 

bulunmuşlardır. Araştırmaların neticesinde, maaş havalenamesinin henüz Bursa 

valiliğine ulaşmadığı anlaşılmıştır. Dâhiliye Nezareti Mehmet Rıza Efendinin özel 

sektörden geçimini sağlayıp, sağlayamayacağını öğrenmek istemiştir. Bunun için 

Kütahya’daki çini üreticilerinin, Mehmet Rıza Efendinin hizmetinden yararlanmak 

amacıyla kendisine iş verip vermediklerini sormuştur. Kütahya mutasarrıflığıysa 

şehirdeki çini üreticilerinin kısıtlı sermayeleri yüzünden, Mehmet Rıza Efendiyi 

istihdam edemediklerini belirtmiştir.   

 

“…mumaileyhimin maaşı virilmemekde olmasından tolayı duçar-ı zaruret ve 
perişani olduklarından bahisle ailesi tarafından makam-ı sami-i sadaretpenahilerine ve 
başkaca nezaret-i acizime virilen arzuhallerde istitan olunmasına ve bu babda Hüdavendigar 
vilayetinden alınan tahriratda da mumaileyhimin maaş havalenamesi vürud itmemesinden 
tolayı maaşı virilemeyerek… mumaileyhimin çini amillerine talim-i sanat itmek üzere 
gönderilmesi cihetle oraca filhakika çini fabrikalarında mı istihdam idilmekdedir 
fabrikalardan ücret veya yevmiye alursa neden ibaretdir hidematından istifade olunur mı 
bunların inbası Kütahya mutasarrıflığına yazılmışdı bu kere alınan cevabda Kütahyadaki çini 
fabrikaları küliyetli sermayeye malik olmadıklarından mumaileyhe müracaat itmemekde ve 
yevmiye virilmemekde olub…” 216  

 

Devlet özel sektörden geçimini sağlayamayan Mehmet Rıza Efendiye 

memurluk teklif etmişse de, kendisi ehil olmadığını belirterek bu teklifi reddetmiştir.  

                                                 
214 BOA Đ.HUS 92/1319.N.26, 11 Ramazan 1319, 9 Kanun-i Evvel 1317, 22 Aralık 1901. 
215 BOA DH.MKT 2573/97, 26 Ramazan 1319, 24 Kanun-i Evvel 1317, 6 Ocak 1902. 
216 BOA BEO 2040/152990, 2 Muharrem 1321, 18 Mart 1319, 31 Mart 1903. 
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En sonunda kendisine 24 Ekim 1903 tarihinde, menfiler mahsusat-ı mevkufatından 

400 kuruş aylık bağlanmıştır. 217 Fakat Mehmet Rıza Efendinin Kütahya’daki bu 

ikameti fazla uzun sürmemiş olmalıdır. Çünkü 24 Ağustos 1905 tarihinde, 600 kuruş 

maaşla fabrikada tornacı muallimi olarak çalışmaktaydı. 218  

Kalıpçı Hacı Mehmet: 15 Ağustos 1894 tarihinde işe başlayan Hacı Mehmet, 

fabrikada kalıpçı olarak çalışacak ve 600 kuruş aylık alacaktır. 219 12 Eylül 1896 

tarihinde fabrikadan ayrılmıştır. 220 Çünkü hastalandığından görevine devam 

edemeyecektir. “…geçende duçar olduğı illetden tolayı hidmetinden afv buyurılan 

Mehmed Tahir Ağanın maaş-ı münhali olan altı yüz guruşun…” 221 

Fırıncı Osman Efendi: Babası Şirvanlı Đbrahim Beydir. 15 Ağustos 1894 tarihinde 

aylık 300 kuruş maaşla fabrikada amele olarak çalışmaya başlamıştır. Fabrikada 

fırıncı olarak eğitilmiştir. 222 19 Ocak 1897 tarihinde fırıncı Osman Efendiye sanayi 

madalyası verilmiştir. 223 1 Eylül 1898 tarihinde fırıncı Osman Efendiye, beşinci 

rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 224 7 Eylül 1898 tarihinde 300 kuruş zamlanan 

maaşı 600 kuruş olmuştur. 225 18 Kasım 1902 tarihinde fırıncı Osman Efendiye, 

salise rütbesi verilmiştir. 226 2 Temmuz 1905 tarihinde Osman Efendi baş fırıncılığa 

getirilmiştir. Ayrıca kendisine salise rütbesi verilmiştir. 227 

Mehmet Rıfat Efendi: 25 Eylül 1894 tarihinde aylık 500 kuruş maaşla fabrikada 

çalışmaya başlamıştır. 228 17 Şubat 1895 tarihinde Maarif Nezaretine dilekçe veren 

Mehmet Rıfat Efendi; Galatasaray Lisesinde okuyan oğlu Đbrahim Hazım’ın, okulun 

yatılı bölümüne parasız olarak kaydedilmesini istemiştir.  

 

“Mekteb-i Sultaniyenin nehari talebesinden bulunan mahdumı Đbrahim Hazım 
Efendinin meccanen mekteb-i mezburun leyli talebesi sülukuna kaydı ve idhali istidasını 

                                                 
217 BOA BEO 2225/166852, 11 Teşrin-i Evvel 1319, 24 Ekim 1903. 
218 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
219 BOA HH.d.7447, s.27b. 
220 BOA HH.d.10131, s.10b. 
221 BOA Y.PRK.OMZ 2/1, 11 Kanun-i Evvel 1312, 23 Aralık 1896. 
222 BOA HH.d. 7447, s.27b. 
223 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.124, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
224 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
225 BOA HH.d.10131, s.58a. 
226 BOA Đ.TAL 290/1320.Ş.165, 17 Şaban 1320, 5 Teşrin-i Sani1318, 18 Kasım 1902.  
227 BOA HH.THR 1252/79, 19 Haziran 1321, 2 Temmuz 1905. 
228 BOA HH.d. 7447, s.28b. 
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havi Yıldız saray-ı hümayunı çini fabrikası fotoğrafcısı ve ressamı Rıfat Efendi tarafından 
virilen arzuhal…” 229 

 

14 Şubat 1896 tarihinde fotoğraf ve kimya işlerinden sorumlu Mehmet Rıfat 

Efendiye, dördüncü rütbeden âli Osman nişanı verilmiştir. 230 Mart 1897’de Mehmet 

Rıfat Efendinin 500 kuruşluk maaşı, 400 kuruşa indirilmiştir. 231 25 Mayıs 1897 

tarihinde Rıfat Efendinin rütbesi saniyen sınıf-ı saniyeye yükseltilmiştir. 232 

Yüzbaşı Ziya Bey: 6 Ekim 1894 tarihinde, 500 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya 

başlamıştır. 233 30 Ocak 1895 tarihinde Yüzbaşı Ziya beye, dördüncü rütbeden 

Mecidi nişanı verilmiştir. 234 23 Ocak 1897 tarihinde Yüzbaşı Ziya Beye üçüncü 

rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 235 Mart 1897’de Yüzbaşı Ziya Beyin 500 

kuruşluk maaşı, 400 kuruşa indirilmiştir. Bu ay hasta olduğu için maaşı evine 

gönderilmiştir. Takip eden aylarda da iyileşemeyen Yüzbaşı Ziya Bey, tebdil-i hava 

için şehir dışına gönderilir. 17 Ağustos 1897 tarihinde alınan kararla, maaşı kendisine 

gönderilecektir. “Ba-irade-i seniyye tebdil-i havada bulunub maaşları kendüsine 

gönderilmekde olduğı 5 Ağustos 1313” Kendisinin bu tarihten sonra fabrika ile ilişiği 

kesilmiştir. 236   

Halit Efendi: 1875 yılında Đstanbul Eyüp’te doğmuştur. Halit’in resim yeteneği 

Bahriye Mektebinde okurken ortaya çıkmıştır. Öğrencilik yıllarında yaptığı resimler 

beğenilince, 2. Abdülhamit’in özel izniyle Sanayi-i Nefise Mektebine kaydolmuştur. 

1893 yılında bu okuldan birinci derece ressam olarak mezun olmuştur. Mezuniyet 

tarihi fabrikanın kuruluş yıllarına rastladığı için, porselen ressamlığı eğitimi almak 

üzere Fransa’nın Sevr porselen fabrikasına gönderilir. 237 Eğitimini tamamlayıp 

ülkeye geri döndüğünde, 17 Kasım 1894 tarihinden itibaren fabrikada aylık 500 

kuruş ücretle çalışmaya başlamıştır. Đşe başladığında kendisine yarım maaş peşin 

ödenmiş olup, bu miktar Kasım ve Aralık maaşlarından 125’er kuruş kesilerek tahsil 

                                                 
229 BOA BEO 574/43000, 22 Şaban 1312, 5 Şubat 1310, 17 Şubat 1895.  
230 BOA Đ.TAL 90/1313.Ş.098, 30 Şaban 1313, 2 Şubat 1311, 14 Şubat 1896. 
231 BOA HH.d.10131, s.24b. 
232 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.097, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
233 BOA HH.d. 7447, s.28b. 
234 BOA Đ.TAL 72/1312.Ş.035, 3 Şaban 1312, 18 Kanun-i Sani 1310, 30 Ocak 1895. 
235 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.078, 20 Şaban 1314, 11 Kanun-i Sani 1312, 23 Ocak 1897. 
236 BOA HH.d.10131, s.24b, 32b. 
237 Küçükerman, “Sanayi Devriminin Đstanbul’daki Renkli Bir Mirası Olarak “Yıldız Çini Fabrika-i 
Hümayunu” ve Sekiz Ünlü Sanatçı”, s.5. 
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edilmiştir. 238 Mart 1897’de Mülazım Halit Efendinin 500 kuruşluk maaşı, 400 

kuruşa indirilmiştir. 20 Haziran 1899 tarihinde 400 kuruşluk maaşına 150 kuruş zam 

yapılmıştır. 239 

Ressam Mardiros: Ressam Mardiros 1874 Van doğumludur. Resim eğitimini 

Sanayi-i Nefise Mektebinde almıştır. 17 Kasım 1894 tarihinde fabrikada, aylık 500 

kuruş ücretle çalışmaya başlamıştır. Đşe başladığında kendisine yarım maaş peşin 

ödenmiş olup, bu miktar Kasım ve Aralık maaşlarından 125’er kuruş kesilerek tahsil 

edilmiştir. 240 31 Ağustos 1895 tarihinde ressam Mardiros’a sanayi madalyası 

verilmiştir. 241 25 Mayıs 1897 tarihinde ressam Mardiros’a beşinci rütbeden Mecidi 

nişanı verilmiştir. 242 7 Eylül 1898 tarihinde ressam Mardiros’un maaşına 300 kuruş 

zam yapılmıştır. 243 7 Eylül 1902 tarihinde ressam Mardiros’a salis rütbesi 

verilmiştir. 244 24 Ağustos 1905 tarihi itibariyle, 800 kuruş maaşla fabrikada ressam 

olarak çalışmaya devam etmekteydi. 245 

 

Şurayı Devlet 6 Temmuz 1912 tarihinde tensikat komisyonuna zamanında 

başvurmadığı gerekçesiyle, devlet memurluğuna geri dönme isteğini reddetmiştir. 

Fakat 2. Meşrutiyette kapanan fabrika yeniden üretime başlayınca, kendisi tekrardan 

çalışmaya başlamıştır. 246 12 Haziran 1915 tarihinde hidmet-i maksureye tabi olarak 

fabrikada görev yapmaktaydı. “Çini fabrikasında hidmet-i maksureye tabi olarak 

yalnız Sanayi-i Nefise mezunlarından bin iki yüz toksan tevellüdli Vanlı ressam 

Mardiros Efendi mevcud bulunduğı…”247 

Mesrur Efendi: Babasının adı Mustafa Đzzet Efendidir. 1872 Đstanbul doğumludur. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede bir müddet tahsil gördükten sonra, hastalandığı için bu 

okulu bırakmıştır. Daha sonra Sanayi-i Nefise Mektebine girmiş, burada 

heykeltıraşlık, model kalıpçılık ve tamirat sanatlarını iyi derece ile öğrenmiştir. 

                                                 
238 BOA HH.d. 7447, s.30a-31a. 
239 BOA HH.d.10131, s.24b, 73b. 
240 BOA HH.d. 7447, s.30a-31a. 
241 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
242 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.096, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
243 BOA HH.d. 10131, s.57b. 
244 BOA Đ.TAL 286/1320.C.218, 4 Cemaziyelahir 1320, 25 Ağustos 1318, 7 Eylül 1902. 
245 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
246 BOA ŞD 228/11, 21 Receb 1330, 23 Haziran 1328, 6 Temmuz 1912. 
247 BOA MF.MKT 1209/80, 29 Receb 1333, 30 Mayıs 1331, 12 Haziran 1915. 
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“…Mekteb-i Tıbbiye-i şahanede bir müddet okuduktan sonra hastalığına mebni terk 

eylediği ve muahhiran Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i şahanede heykeltraşlık ve model 

kalıpcılık ve tamirat sanatlarını… tahsil iderek ali’ül-ala derecesinde iki kıta 

şahadetname…” 248 17 Kasım 1894 tarihinde fabrikada eski eser tamirinden sorumlu 

“asar-ı atika tamirine memur” olarak, aylık 500 kuruş ücretle çalışmaya başlamıştır. 

Đşe başladığında kendisine yarım maaş peşin ödenmiş olup, bu miktar Kasım ve 

Aralık maaşlarından 125’er kuruş kesilerek tahsil edilmiştir. 249 31 Ağustos 1895 

tarihinde modelci muavinliği de yapan Mesrur Efendiye, sanayi madalyası 

verilmiştir. 250 25 Mayıs 1897 tarihinde Mesrur Efendiye beşinci rütbeden Mecidi 

nişanı verilmiştir. 251 1 Mayıs 1899’da maaşı 750 kuruşa çıkarılarak, fabrikada 

modelci ve kalıpçı olarak çalışmaya başlamıştır. “19 Nisan 1315 maaşı yedi yüz elli 

guruşa bil-iblağ fabrika-i mezkûr modelci ve kalıpcılığına tayin…” 252 Şubat 1900’de 

maaşına 130 kuruş zam yapılmıştır. 253 7 Eylül 1902 tarihinde modelci Mesrur 

Efendiye salis rütbesi verilmiştir. 254 Mesrur Efendi 1907 yılında fabrikadaki görevini 

bırakıp, Tophane-i Amirede çalışmaya başlamıştır. Fabrikayla ilişiği kesilen Mesrur 

Efendinin boş kalan 880 kuruşluk aylığınıysa, Nazır Selim Efendi bazı işçilere 

bölüştürülmesini teklif etmiştir. 17 Eylül 1907 tarihinde Hazine-i Hassa nazırı 

tarafından hükümete sunulan bu teklifte, 880 kuruşluk boş aylığın dört kişi tarafından 

paylaşılması teklif edilmektedir. Bu maaşın 80’er kuruşu kalıpçı Süleyman ve 

çamurcu Hüsnü’nün maaşlarına zam olarak verilmeli, geri kalan paraysa fabrikanın 

fahri ressamlarından Hacı Zeki Efendiye 400 kuruş ve Ömer Efendiye 320 kuruş 

maaş olarak tahsis edilmelidir. 

 

“Çini fabrika-i hümayunında müstahdem iken bir müddetden berü Tophane-i 
Amireye devam iderek hidmetini terk eylemiş olmasından naşi kaydı terkin idilmiş olan 
kalıpçı Mesrur Efendi uhdesinden münhal kalan sekiz yüz seksen guruşdan seksen guruşının 
kalıpçı Süleyman bin Tahir Efendi ile çamurcı Hüsninin maaşlarına zammı ve fahri 

                                                 
248 BOA HH.Said.d. 5/277, 5 Receb 1324, 12 Ağustos 1322, 25 Ağustos 1906. 
249 BOA HH.d. 7447, s.30a-31a. 
250 BOA Đ.TAL 84/1313.Ra.020, 10 Rebiülevvel 1313, 19 Ağustos 1311, 31 Ağustos 1895. 
251 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.096, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
252 BOA HH.Said.d. 5/277, 5 Receb 1324, 12 Ağustos 1322, 25 Ağustos 1906. 
253 BOA HH.d. 10131, s.91b. 
254 BOA Đ.TAL 286/1320.C.218, 4 Cemaziyelahir 1320, 25 Ağustos 1318, 7 Eylül 1902. 
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ressamlardan Hacı Zeki Efendiye dört yüz ve Ömer Efendiye üç yüz yirmi guruş maaşın 
tahsisi…” 255  
 

Đsmail Hakkı Efendi: 17 Kasım 1894 tarihinde fabrikada çamurcu olarak, aylık 200 

kuruş maaşla çalışmaya başlamıştır. 256 12 Mayıs 1895 tarihinde fabrika 

çalışanlarından Đsmail Hakkı Efendiye tahlis madalyası verilmiştir. 257 Fabrikada 

dökmeci muavini olarak çalışan Đsmail Hakkı Efendiye, 25 Mayıs 1897 tarihinde 

sanayi madalyası verilmiştir. 258 7 Eylül 1898 tarihinde dökmeci muavini Đsmail 

Hakkı Efendinin maaşı, 200 kuruş zamla 400 kuruş olmuştur. 259 24 Ağustos 1905 

tarihinde 550 kuruş maaşla fabrikada dökmeci olarak çalışmaktaydı. 260 

Şarl Atam Efendi: 28 Nisan 1895 tarihinde sulu boya ressamlığını öğrenip 

Đstanbul’a dönmüş olan Şarl Atam Efendi, Hazine-i Hassaca belirlenecek uygun bir 

maaşla karşılığı fabrikada görevlendirilmiştir. “…sulu boya sanatını tahsil ile 

Dersaadete avdet itmiş olan Şarl Atam Efendinin Hazine-i Hassa-i Şahanece münasib 

mikdar maaş tahsisiyle çini fabrika-i hümayunda istihdamı…” 261 28 Mayıs 1895’te 

2000 kuruş maaşla fabrikada ressam olarak çalışmaya başlamıştır. 262 14 Şubat 1896 

tarihinde ressam Şarl Atam Efendiye, dördüncü rütbeden âli Osman nişanı 

verilmiştir.  263 Ocak 1897’de Şarl Atam Efendi, maaşına 500 kuruş zam almıştır. 

Takip eden Şubat ayında da bu zammı 500 kuruş olarak almış, fakat Mart 1897’den 

itibaren maaşı 2375 kuruşa indirilmiştir. 264 3 Kasım 1897 tarihinde Şarl Atam 

Efendinin maaşı yarıya indirilerek 1187,5 kuruş olmuştur. 265 Tedavi için Paris’e 

giden Şarl Atam Efendiye, hava değişikliği için altı ay izin verilmiştir. Fakat bu 

sürenin sonunda Şarl Atam Efendi iyileşememiştir. Paris’teki doktoru tedavisinin 

devam ettiğine dair bir rapor göndermiştir. Bunun üzerine 27 Mayıs 1898 tarihinde 

izni yarım maaşla altı ay daha uzatılmıştır. Fakat iyileşip, bir daha fabrikada işbaşı 

yapamamıştır.  
                                                 
255 BOA Y.MTV 302/46, 9 Şaban 1325, 4 Eylül 1323, 17 Eylül 1907. 
256 BOA HH.d. 7447, s.30a. 
257 BOA Đ.TAL 79/1312.Za.109, 17 Zilkade 1317, 30 Nisan 1311, 12 Mayıs 1895. 
258 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.096, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
259 BOA HH.d.10131, s.58a. 
260 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
261 BOA HH.d.30667, s.11b, 3 Zilkade 1312, 16 Nisan 1311, 28 Nisan 1895. 
262 BOA HH.d.7524, s.11b. 
263 BOA Đ.TAL 90/1313.Ş.098, 30 Şaban 1313, 2 Şubat 1311, 14 Şubat 1896. 
264 BOA HH.d.10131, s.20b,22b,24b. 
265 Aynı Defter, s.38b. 
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“…altı ay mezuniyetle tebdil-i hava içün Paris’e azimet itmiş olan çini fabrika-i 
hümayunı ressamlarından Atam Efendinin elyevm iade-i afiyet idemeyüb muhtac-ı tedavi 
bulundığına dair Parisde tedavi iden doktor tarafından bir kıta rapor göndermiş olduğından 
nısf maaşla altı ay temdid-i mezuniyeti hususına…”266 
 

Vasfi Bey: Kökeni Elazığ Palu kazası Zabunoğlu ailesindendir. 1857’de Erzurum’da 

doğdu. Harita ve topçu subayı olarak 1877’de Harbiye’den mezun oldu. Askerlik 

kariyerinde tümgeneralliğe kadar yükselen Vasfi Bey, bir müddet harbiye ressamlığı 

yapmıştır. Daha sonra Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasında ressam olarak çalışmaya 

başlayan Binbaşı Vasfi Beye, 13 Temmuz 1895 tarihinden itibaren aylık 500 kuruş 

maaş bağlanmıştır. “…ressamlık vazifesini ifa itmekde bulunan binbaşı rifatlü Vasfi 

beğe şehr-i rumi cari ibtidasından itibaren beş yüz guruş maaş tahsisi…” 267 Đşe 

başlarken kendisine ödenen yarım maaşlık meblağ, ilk maaşından kesilmiştir. 268 14 

Şubat 1896 tarihinde ressam Binbaşı Vasfi Beye, dördüncü rütbeden âli Osman 

nişanı verilmiştir. 269 22 Mayıs 1896 tarihinde Binbaşı Vasfi Beyin rütbesi bir derece 

yükseltilmiştir. 270 19 Ocak 1897 tarihinde Kaymakam Vasfi Beye üçüncü rütbeden 

Mecidi nişanı verilmiştir. 271 Aynı gün kendisine sanayi madalyası da verilmiştir. 272 

Mart 1897’de Kaymakam Vasfi Beyin 500 kuruşluk maaşı, 400 kuruşa indirilmiştir. 
273 Fabrika ressamlarından Kaymakam Vasfi Beyin rütbesi, 1 Eylül 1898 tarihinde 

bir derece yükseltilmiştir. 274 1 Haziran 1905 tarihine kadar fabrikadaki çalışmasına 

devam eden Ressam Vasfi Paşa, 11 Haziran 1905 tarihinde vefat etmiştir. Geride 

kalan iki oğlu, üç kızı, karısı ve annesi için otuzar kuruştan toplam 210 maaşı 

kalmıştır. “…29 Mayıs 1321 tarihinde vefatı vuku bulduğı ve memurin-i mülkiye 

tekaüd kararnamesi mucibince bunlara otuzardan iki yüz on guruş maaş isabet 

eylediği …”275 Vasfi Paşa tezyinini kendisinin yaptığı iki adet vazoyu, 2.Abdülhamit 

adına Đngiltere kralına hediye etmiştir.276  

                                                 
266 BOA Y.MTV 177/140, 15 Mayıs 1314, 27 Mayıs 1898. 
267 BOA HH.d. 30667, s.40a, 1 Safer 1313, 11 Temmuz 1311, 23 Temmuz 1895. 
268 BOA HH.d.7524, s.15b. 
269 BOA Đ.TAL 90/1313.Ş.098, 30 Şaban 1313, 2 Şubat 1311, 14 Şubat 1896. 
270 BOA Đ.TAL 97/1313.Z.045, 9 Zilhicce 1313, 10 Mayıs 1312, 22 Mayıs 1896. 
271 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.054, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
272 BOA Đ.TAL 108/1314.Ş.124, 16 Şaban 1314, 7 Kanun-i Sani 1312, 19 Ocak 1897. 
273 BOA HH.d.10131, s.25a. 
274 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
275 BOA ŞD 1045/20, 18 Muharrem 1324, 28 Şubat 1321, 13 Mart 1906. 
276 Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, s.53. 
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Jean Della Tulla: Sanayi-i Nefise Mektebinden mezun Jean Della Tulla, Hademe 

Ahmet Ağanın boş kalan maaşından 200 kuruşla; 15 Eylül 1895 tarihinden itibaren 

fabrika ressam hanesinde istihdam edilmiştir. “…münhal kalan üç yüz guruş maaşın 

iki yüz guruşıyla görülen lüzuma mebni Sanayi-i Nefise Mektebinden mahrec Jean 

Della Tulla Efendinin ressam haneye…” 277 Kendisine 13 Ekim 1895’te 118,75 

kuruş zam yapıldığı için, aylık maaşı 318,75 kuruş olmuştur. 278 22 Mayıs 1896 

tarihinde fabrika ressamlarından Jean Della Tulla’ya beşinci rütbeden Mecidi nişanı 

verilmiştir. 279 7 Eylül 1898 tarihinde 300 kuruş zamlanan maaşı 618,75 kuruş 

olmuştur. 280 Şubat 1900’de aldığı zamla maaşı 684 kuruş olmuştur. 281 24 Ağustos 

1905 tarihinde 784 kuruş maaşla fabrikada ressam olarak çalışmaktaydı. 282 

Kazancı Adnan: 13 Haziran 1896 tarihinde fabrikanın buhar kazanlarından sorumlu 

olarak, 536,5 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya başlamıştır. Üçüncü ay maaşı 350 

kuruşa indirilince fabrikadan ayrılmıştır. 283 

Kazancı Dimitri: 13 Eylül 1896 tarihinde Kazancı Adnan’ın yerine, 350 kuruş 

maaşla çalışmaya başlamıştır. 284 7 Eylül 1898 tarihinde Kazancı Dimitri’nin maaşı, 

120 kuruş zamla 470 kuruşa çıkartılmıştır. 285 24 Ağustos 1905 tarihinde 520 kuruş 

maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 286 

Ferit Bey: 13 Temmuz 1897 tarihinde 400 kuruş maaşla, fabrikada ressam olarak 

çalışmaya başlamıştır. 287 12 Aralık 1900 tarihinde ressam Ferit Beye beşinci 

rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 288 18 Kasım 1902 tarihinde ressam Ferit Beye 

salise rütbesi verilmiştir. 289 

Abdurrahman Bey: 13 Temmuz 1897 tarihinde 300 kuruş maaşla, fabrikada ressam 

olarak çalışmaya başlamıştır. 290 1 Eylül 1898 tarihinde ressam Abdurrahman Beye 

                                                 
277 BOA HH.d. 30667, s.68a, 3 Cemaziyelevvel 1313, 10 Teşrin-i Evvel 1311, 22 Ekim 1895. 
278 BOA HH.d. 7524, s.24a. 
279 BOA Đ.TAL 97/1313.Z.046, 9 Zilhicce 1313, 10 Mayıs 1312, 22 Mayıs 1896. 
280 BOA HH.d. 10131, s.57b. 
281 Aynı Defter, s.91b. 
282 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
283 BOA HH.d.10131, s.7a, 9a, 11a. 
284 Aynı Defter, s.13a. 
285 Aynı Defter, s.58a. 
286 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
287 BOA HH.d.10131, s.32b. 
288 BOA Đ.TAL 234/1318.Ş.048, 19 Şaban 1318, 29 Teşrin-i Sani 1316, 12 Aralık 1900. 
289 BOA Đ.TAL 290/1320.Ş.165, 17 Şaban 1320, 5 Teşrin-i Sani1318, 18 Kasım 1902. 
290 BOA HH.d.10131, s.32b. 
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sanayi madalyası verilmiştir. 291 12 Şubat 1902 tarihinde ressam Abdurrahman Beye 

beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 292 18 Kasım 1902 tarihinde ressam 

Abdurrahman Beye salise rütbesi verilmiştir. 293 24 Ağustos 1905 tarihinde 400 

kuruş maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 294  

Nuri Bey: 13 Temmuz 1897 tarihinde 300 kuruş maaşla, fabrikada ressam olarak 

çalışmaya başlamıştır. 295 1 Eylül 1898 tarihinde ressam Nuri Beye sanayi madalyası 

verilmiştir. 296 12 Şubat 1902 tarihinde ressam Nuri Beye beşinci rütbeden Mecidi 

nişanı verilmiştir.297 24 Ağustos 1905 tarihinde 400 kuruş maaşla fabrikada 

çalışmaktaydı. 298 

Bizantivos Efendi: 27 Temmuz 1899 tarihinde fabrikada ressam ve hakkâk olarak 

300 kuruş maaşla çalışmaya başlamıştır. 299 8 Kasım 1899 tarihinde ressam ve 

hakkâk Bizantivos Efendiye gümüş liyakat madalyası verilmiştir. 300 24 Ağustos 

1905 tarihinde 500 kuruş maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 301 

Enver Efendi: Babasının adı Hacı Hasan’dır. 13 Aralık 1899’da 500 kuruş maaşla 

fabrikada ressam olarak çalışmaya başlamıştır. 302 12 Aralık 1900 tarihinde ressam 

Enver Efendiye beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 303 24 Ağustos 1905 

tarihinde 600 kuruş maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 304 2. Meşrutiyet sonrası kurulan 

tensikat komisyonunca 11.331 kuruş tazminat verilerek işten çıkartılmıştır. 1 Nisan 

1912 tarihinde işe tekrar girebilmek için, Şurayı Devlete dilekçe vermiştir. Fakat 

başvurusu tetkik-i tensikat komisyonuna zamanında başvurmadığı gerekçesiyle 

reddedilmiştir. “…müddet-i muayyinesinde tedkik-i tensikat komisyonuna müracaat 

                                                 
291 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
292 BOA Đ.TAL 272/1319.Za.013, 4 Zilkade 1319, 30 Kanun-i Sani 1317, 12 Şubat 1902.  
293 BOA Đ.TAL 290/1320.Ş.165, 17 Şaban 1320, 5 Teşrin-i Sani1318, 18 Kasım 1902. 
294 BOA Y.PRK.HH 36/54. 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
295 BOA HH.d.10131, s.32b. 
296 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
297 BOA Đ.TAL 272/1319.Za.013, 4 Zilkade 1319, 30 Kanun-i Sani 1317, 12 Şubat 1902.  
298 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
299 BOA HH.d. 10131, s.84a. 
300 BOA Đ.TAL 195/1317.B.195, 4 Receb 1317, 27 Teşrin-i Evvel 1315, 8 Kasım 1899. 
301 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
302 BOA HH.d. 10131, s.87b. 
303 BOA Đ.TAL 234/1318.Ş.048, 19 Şaban 1318, 29 Teşrin-i Sani 1316, 12 Aralık 1900. 
304 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
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itmediği anlaşılan mumaileyh hakkında dairece şimdilik bir karar alınmasına imkân-ı 

kanuni görülmediğinden…” 305 

Ömer Efendi: 13 Aralık 1899’da 500 kuruş maaşla fabrikada ressam olarak 

çalışmaya başlamıştır. 306 12 Aralık 1900 tarihinde ressam Ömer Efendiye beşinci 

rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 307 Resim eğitimini Sanayi-i Nefise Mektebinde 

almıştır. 308 24 Ağustos 1905 tarihinde 600 kuruş maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 309 

Dökmeci Süleyman Ağa: Eylül 1900’de 100 kuruş maaşla fabrikada çalışmaya 

başlamıştır. 310 24 Ağustos 1905 tarihinde 450 kuruş maaşla fabrikada fayansçı 

olarak çalışmaktaydı. 311 

Fırıncı Yasin Ağa: 12 Şubat 1902 tarihinde fırıncı Yasin Ağaya sanayi madalyası 

verilmiştir. 312 

Yahya Kazım Efendi: 24 Ağustos 1905 tarihinde 400 kuruş maaşla fabrikada 

ressam olarak çalışmaktaydı. 313 19 Ekim 1906 tarihinde fabrika ressamlarından 

kolağası Yahya Kazım Efendinin rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir. 314 

 

2.6.2.3) VASIFSIZ VE MESLEKÎ NĐTELĐĞĐ TESPĐT 

EDĐLEMEYEN ÇALIŞANLAR 

 

Hademe Ahmet Ağa: Aralık 1893 tarihinde 300 kuruş maaşla fabrikada hademe 

olarak çalışmaya başlamıştır. 315 Hademe Ahmet Ağa 12 Ağustos 1895 tarihi 

itibariyle, fabrikadaki görevinden azledilmiştir. 316 Bunun gerekçesiyse 

dolandırıcılıktan hapse atılmasıdır.  

 

                                                 
305 BOA ŞD 3103/37, 31 Mart 1328, 13 Nisan 1912. 
306 BOA HH.d. 10131, s.87b. 
307 BOA Đ.TAL 234/1318.Ş.048, 19 Şaban 1318, 29 Teşrin-i Sani 1316, 12 Aralık 1900. 
308 BOA ŞD 228/9, 8 Mayıs 1328, 21 Mayıs 1912.  
309 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
310 BOA HH.d. 10131, s.106a. 
311 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
312 BOA Đ.TAL 272/1319.Za.013, 4 Zilkade 1319, 30 Kanun-i Sani 1317, 12 Şubat 1902.  
313 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
314 BOA Đ.TAL 408/1324.N.021, 2 Ramazan 1324, 6 Teşrin-i Evvel 1322, 19 Ekim 1906. 
315 BOA HH.d. 7447, s.22b. 
316 BOA HH.d. 7524, s.18a. 
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“Porselen fabrika-i hümayunı hademesinden Ahmed Ağanın tolandırıcılık 
maddesinden tolayı mahkemece haps itdirilmesi hasebiyle artık fabrikada istihdamı caiz 
olamayacağından sene-i haliya temmuzı ve ahirinde kaydı terkin idilerek…” 317 
 

Amele Hasan: Babasının adı Mustafa’dır. 15 Ağustos 1894 tarihinde aylık 300 

kuruş maaşla fabrikada amele olarak çalışmaya başlamıştır. 318 1 Mayıs 1899 

tarihinde Amele Hasan Ağaya sanayi madalyası verilmiştir. 319 Şubat 1900’de tornacı 

olan Hasan Ağanın maaşı, aldığı 50 kuruş zamla 350 kuruş olmuştur. 320 

Amele Ali: Babasının adı Salih’tir. 15 Ağustos 1894 tarihinde aylık 300 kuruş 

maaşla fabrikada amele olarak çalışmaya başlamıştır. 321 Şubat 1900’de tornacı olan 

Ali Efendinin maaşı, aldığı 50 kuruş zamla 350 kuruş olmuştur. 322 Eylül 1900’de 

tornacılığı bırakmıştır. 175 kuruş maaşla hademelik yapmaya başlamıştır. 323 24 

Ağustos 1905 tarihinde, 200 kuruş maaşla fabrikada hademe olarak çalışmaya devam 

etmekteydi. 324 

Çamurcu Arif Ağa: Babasının adı Mustafa’dır. 23 Temmuz 1895 tarihinde 

fabrikada 200 kuruş aylıkla çamurcu olarak çalışmaya başlamıştır. 325 

Çamurcu Musa Ağa: Babasının adı Harun’dur. 23 Temmuz 1895 tarihinde 

fabrikada 150 kuruş aylıkla çamurcu olarak çalışmaya başlamıştır. 326 1 Eylül 1898 

tarihinde dökmeci Musa Ağaya sanayi madalyası verilmiştir. 327 7 Eylül 1898 

tarihinde dökmeci Musa Ağanın maaşı, 120 kuruş zamla 270 kuruşa çıkmıştır. Şubat 

1900’de maaşı aldığı 30 kuruş zamla 300 kuruş olmuştur. 328 24 Ağustos 1905 

tarihinde 340 kuruş maaşla fabrikada dökmeci olarak çalışmaktaydı. 329 

Ressam Muavini Hüsnü Efendi: 23 Temmuz 1895 tarihinde fabrika ressam 

hanesinde yardımcı eleman olarak, 120 kuruş aylıkla çalışmaya başlamıştır. 330 

                                                 
317 BOA HH.d. 30667, s.68a, 3 Cemaziyelevvel 1313, 10 Teşrin-i Evvel 1311, 22 Ekim 1895.  
318 BOA HH.d. 7447, s.27b. 
319 BOA Đ.TAL 173/1316.Z.181, 20 Zilhicce 1316, 19 Nisan 1315, 1 Mayıs 1899. 
320 BOA HH.d. 10131, s.92a. 
321 BOA HH.d. 7447, s.27b. 
322 BOA HH.d. 10131, s.92a. 
323 Aynı Defter, s.106a. 
324 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
325 BOA HH.d.7524, s.16a. 
326 Aynı Defter, s.16a. 
327 BOA Đ.TAL 150/1316.R.191, 14 Rebiülahir 1316, 20 Ağustos 1314, 1 Eylül 1898. 
328 BOA HH.d. 10131, s.58a, 92a. 
329 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
330 BOA HH.d.7524, s.16a. 
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Fabrikada ressam muavini olarak çalışan Hüsnü Efendiye, 25 Mayıs 1897 tarihinde 

sanayi madalyası verilmiştir. 331 7 Eylül 1898 tarihinde 100 kuruş zamlanan maaşı 

220 kuruş olmuştur. 332 24 Ağustos 1905 tarihinde, 320 kuruş maaşla fabrikada 

ressam muavini olarak çalışmaktaydı. 333  

Amele Hüseyin bin Ahmet: 23 Temmuz 1895 tarihinde, fabrikada 150 kuruş aylıkla 

amele olarak çalışmaya başlamıştır. 334 Amele Hüseyin ayaklarındaki sorun 

yüzünden gördüğü bütün tedaviye rağmen, iyileşip sağlığına kavuşamamıştır. 20 

Nisan 1901 tarihinde Orman-Maden-Ziraat Nazırı Selim Efendi, kendisine yardım 

olarak 50 kuruş çıraklık maaşı bağlanmasını teklif etmiştir.  

 

“…fabrika-i hümayunda beş seneyi mütecaviz hidmeti sebkat eylediği halde ahiren 
ayakları tutulmış olan Hüseyin saye-i şahanede tedavi ve tebdil-i hava itmiş ise de kâr-gir 
tesir olmamış olduğından sadaka-i seniyye-i hazret-i şehinşahi olarak elli guruş çıraklık 
maaşı ihsan buyurılmasıyla…” 335     
 

Amele Hüseyin bin Mehmet: 23 Temmuz 1895 tarihinde, fabrikada 150 kuruş 

aylıkla amele olarak çalışmaya başlamıştır. 336 Şubat 1900’de çamurcu olan Hüseyin 

bin Mehmet’in maaşı, aldığı 50 kuruş zamla 200 kuruş olmuştur. 337 24 Ağustos 1905 

tarihinde 200 kuruş maaşla fabrikada dökmeci olarak çalışmaktaydı. 338 

Amele Süleyman Ağa: 23 Temmuz 1895 tarihinde, fabrikada 150 kuruş aylıkla 

amele olarak çalışmaya başlamıştır. 339  

Hademe Mehmet bin Süleyman: Görevden alınan Hademe Ahmet Ağadan kalan 

100 kuruş, Hademe Mehmet’e maaş olarak tahsis edilmiştir. “…yüz guruşla da 

merkum Ahmed Ağanın yerine hüsn-i ahlak eshabından Mehmed bin Süleyman 

Ağanın tarih-i mezkûrda tayin olundukları…” 340 Kendisi 15 Eylül 1895 tarihi 

itibariyle, aylık 100 kuruş maaşla fabrikada hademe olarak çalışmaya başlamıştır. 341 

                                                 
331 BOA Đ.TAL 112/1314.Z.096, 22 Zilhicce 1314, 13 Mayıs 1313, 25 Mayıs 1897. 
332 BOA HH.d. 10131, s.58a. 
333 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
334 BOA HH.d.7524, s.16a. 
335 BOA Y.MTV 214/12, 7 Nisan 1317, 20 Nisan 1901. 
336 BOA HH.d.7524, s.16a. 
337 BOA HH.d. 10131, s.92a. 
338 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
339 BOA HH.d.7524, s.16a. 
340 BOA HH.d. 30667, s.68a, 3 Cemaziyelevvel 1313, 10 Teşrin-i Evvel 1311, 22 Ekim 1895. 
341 BOA HH.d.7524, s.24a. 
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Şubat 1900’de aldığı zamla maaşı 150 kuruş olmuştur. 342 24 Ağustos 1905 tarihinde 

290 kuruş maaşla fabrikada çalışmaktaydı. 343 

Ressam Muavini Ali Bey: 7 Eylül 1898 tarihinde fabrikada ressam muavini sıfatıyla 

çalışmaya başlamıştır. Aylık 100 kuruş maaş alacaktır. 344 Şubat 1900’de aldığı 

zamla maaşı 330 kuruş olmuştur. 345 12 Şubat 1902 tarihinde ressam Ali Beye 

beşinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiştir. 346 7 Eylül 1902 tarihinde Ali Beye salis 

rütbesi verilmiştir. 347 

Fırıncı Muavini Abbas Ağa: Şubat 1900’de fırıncı muavini sıfatıyla ve 120 kuruş 

aylıkla fabrikada çalışmaya başlamıştır. 348 12 Şubat 1902 tarihinde Abbas Ağaya 

sanayi madalyası verilmiştir. 349 24 Ağustos 1905 tarihinde aynı maaşla fabrikada 

fırıncı muavini olarak çalışmaktaydı. 350 

Kalıpçı Muavini Hüseyin Ağa: Şubat 1900’de kalıpçı muavini sıfatıyla fabrikada 

çalışmaya başlayan Hüseyin Ağa, 100 kuruş aylık alacaktır. 351 24 Ağustos 1905 

tarihinde 100 kuruş maaşla fabrikada fayansçı muavini olarak çalışmaktaydı. 352 

Ressam Muavini Faik Bey: 1 Temmuz 1902 tarihi itibariyle fabrikada ressam 

muavini olarak çalışmaya başlamıştır.  

 

“…Faik beğin çini fabrika-i hümayunına müstahdem-i endurun-u hümayun 
hademesi misüllü maaş tahsisiyle mezkûr fabrikada istihdamı şerefsudur buyurılan irade-i 
seniyye-i Cenab-ı Hilafetpenahi icab-ı aliyyesinden olarak hazine-i hümayun kethüdalığına 
tebliğ idilmiş olduğı 18 Haziran 1318 tarihli tezkire-i aliyye-i kitabetpenahide izbar 
buyurılmasına mebni…”353   

 

Flor Uzmanı Mehmet Ali: 24 Ağustos 1905 tarihinde 380 kuruş maaşla, fabrika 

ressam hanesinde flor uzmanı olarak çalışmaktaydı. 354 10 Eylül 1909 tarihinde 2. 

                                                 
342 BOA HH.d. 10131, s.92a. 
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Meşrutiyet sonrası kapanan fabrikanın tekrar açılması için, Şerif Hayri ile birlikte 

hükümete dilekçe vermişlerdir. 355 

Tornacı Ahmet Efendi: 24 Ağustos 1905 tarihinde 150 kuruş maaşla fabrikada 

tornacı olarak çalışmaktaydı. 356 

Tornacı Haydar Ağa: 24 Ağustos 1905 tarihinde 100 kuruş maaşla fabrikada 

tornacı olarak çalışmaktaydı. 357 

Çamurcu Ömer Ağa: 24 Ağustos 1905 tarihinde 100 kuruş maaşla fabrikada 

çamurcu olarak çalışmaktaydı. 358 

Ressam Hulusi Efendi: 24 Ağustos 1905 tarihinde 300 kuruş maaşla fabrikada 

ressam olarak çalışmaktaydı. 359 

Nazif Efendi: 24 Ağustos 1905 tarihinde 800 360 kuruş maaşla fabrikada ressam 

muavini olarak çalışmaktaydı. 361 21 Kasım 1908 tarihinde Hazine-i Hassa 

Nezaretine sunduğu dilekçeyle, on senedir Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasında 

ressam olarak çalıştığını belirtmiştir. Fakat haksız yere memuriyetten çıkartıldığını 

iddia etmiştir. Tekrardan memuriyete iadesini talep etmektedir.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı ressamlığında on seneden berü istihdam idilmekde iken 
bilasebeb memuriyetden çıkarıldığından bahisle iade-i memuriyeti istidayı ve bazı ifadeyi 
havi Nazif bin Süleyman imzasıyla virilen arzuhalı…” 362 
 

Đbrahim Efendi: 24 Ağustos 1905 tarihinde 200 kuruş maaşla fabrikada fayansçı 

muavini olarak çalışmaktaydı. 363 

Amele Ali Çavuş: 24 Ağustos 1905 tarihinde 125 kuruş maaşla fabrikada amele 

olarak çalışmaktaydı. 364 

                                                 
355 BOA ŞD 3063/55, 28 Ağustos 1325, 10 Eylül 1909. 
356 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
357 Aynı Belge. 
358 Aynı Belge. 
359 Aynı Belge. 
360 Yerli ressamlar 400-800 kuruş arası maaş alırken, yardımcı elemanın 800 kuruş alması çok 
mantıklı gelmiyor. Kayıtlara ya yardımcılığı, ya da aldığı maaş yanlış geçirilmiş olmalıdır. Aynı 
Belge.  
361 Aynı Belge. 
362 BOA BEO 3438/257791, 26 Şevval 1326, 8 Teşrin-i Sani 1324, 21 Kasım 1908. 
363 BOA Y.PRK.HH 36/54, 11 Ağustos 1321, 24 Ağustos 1905. 
364 Aynı Belge. 
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Abdürrezzak Çavuş: 2 Eylül 1905 tarihinde maiyet-i seniyye-i mülükane 

çavuşlarından olup fabrikada görevli Abdürrezzak Efendiye, dördüncü rütbeden 

Osmanî nişanı verilmiştir. 365   

Raşit Tahsin Efendi: Fabrikada görevli Raşit Tahsin Efendiye Almanya Đmparatoru 

tarafından bir madalya verilmiştir. “Çini fabrika-i hümayunında müstahdem Raşit 

Tahsin Efendiye Almanya imparatorı hazretleri tarafından ita olunan madalyanın…” 
366 Raşit Tahsin Efendinin bu madalyayı kabul edebileceğine dair izin yazısı, 6 

Kasım 1905 tarihinde fabrika müdüriyetine gönderilmiştir. 367  

Şerif Hayri: Fabrikada modelci muavini olarak çalışmıştır. 10 Eylül 1909 tarihinde 

2. Meşrutiyet sonrası kapanan fabrikanın tekrar açılması için, filor uzmanı Mehmet 

Ali Efendi ile birlikte hükümete dilekçe vermişlerdir. 368 

Muşlu Mehmet: Babasının adı Mahmut’tur. Kendisi fabrikada motif ustası olarak 

çalışırken, 2. Meşrutiyet sonrası tensikat komisyonu 5664 kuruş tazminat verip işten 

çıkarmıştır. 30 Mart 1912 tarihinde işe tekrar girebilmek için Şurayı Devlete dilekçe 

vermiştir. Fakat başvurusu tetkik-i tensikat komisyonuna zamanında başvurmadığı 

gerekçesiyle reddedilmiştir. 369 

Mehmet Cemal: Fabrikada muhasebeci ve tahrirat kâtibi olarak çalışmıştır. 7 Ocak 

1915 tarihinde fabrikada çalışmaya başlamıştır. 26 Şubat 1917 tarihinde işten 

çıkarılmıştır. 13 Haziran 1917 tarihinde hükümete bir dilekçe sunup, işten sebepsiz 

yere atıldığını iddia etmiştir. Maarif Meclisinin hakkındaki kararı gerekçeleriyle 

beraber kendisine, 12 Temmuz 1917 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu kararda Mehmet 

Cemal Efendinin memuriyete, başlangıcından beri düzenli devam etmediği 

belirtilmiştir. Kendisi bu konudaki uyarılara da kulak asmamıştır. Fabrika müdürü 

çalışanları birbirleri aleyhine kışkırttığını belirtmiştir. Ayrıca biyografisinden eğitim 

durumunun çok iyi olmadığı anlaşılmıştır. Bu gerekçelerle memuriyete devamı 

uygun bulunmamıştır.  

 

“…Mumaileyh Cemal Efendinin bidayet-i memuriyetinden beri vazife-i 
memuriyesine muntazaman devam eylemediği ve bu husustaki ihtarat ve tenbihatı ısga 

                                                 
365 BOA Đ.TAL 372/1323.B.004, 2 Receb 1323, 20 Ağustos 1321, 2 Eylül 1905. 
366 BOA Đ.HUS 133/1323.B.90, 14 Receb 1323, 1 Eylül 1321, 14 Eylül 1905. 
367 BOA HH.THR 1252/82, 24 Teşrin-i Evvel 1321, 6 Kasım 1905. 
368 BOA ŞD 3063/55, 28 Ağustos 1325, 10 Eylül 1909. 
369 BOA ŞD 3100/84, 31 Mart 1328, 13 Nisan 1912. 
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itmekden başka fabrika müstahdeminini yekdiğeri aleyhine tahrik eylediği fabrika müdirinin 
işarından anlaşılmış… tahsili pek noksan bulundığı tercüme-i halinin tedkikinden anlaşılmış 
ve bademada hidmetinden istifade gayr-i memul bulunmuş olmağla…” 370   
 

2.7) II. MEŞRUTĐYET VE FABRĐKANIN KAPANIŞI (1908) 

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 2. Abdülhamit’in tahtan indirilmesine 

kadar düzenli bir şekilde çalışmıştır. Fakat fabrikayı kurup destekleyen padişahın 

görevden uzaklaştırılması, fabrikayı çalışamaz duruma sokmuştur. Kapanan fabrika 

yüzünden, burada çalışan yirmiden fazla sanatçı işsiz kalmıştır. Bu işçiler fabrikayı 

tekrardan faaliyete geçirmek için, devlete müracaatta bulunmuşlardır. Fakat 

kurulduğundan beri çok masraflı olarak çalışmış fabrikanın, tekrar faaliyete geçmesi 

için mutlaka devlet desteği gerekmekteydi. Üstelik 2. Meşrutiyet sonrası ülkede 

esmeye başlayan özgürlük rüzgârlarında, 2. Abdülhamit döneminin birçok 

uygulaması yoğun eleştirilere tabi tutuluyordu. Bu eleştirilerde masraflı devlet 

işletmeleri önemli bir yer tutmaktaydı. 371 Şimdi ortada bir ikilem bulunmaktaydı. Bir 

yanda devlet bütçesine önemli yük getiren bir devlet işletmesi, diğer yanda yıllarca 

çalışmış bir fabrika ve halledilmesi gereken önemli bir sanat meselesi vardı.  372  

  

2.7.1) FABRĐKAYI ÖZELLEŞTĐRME TEŞEBBÜSÜ (1909) 

 

2. Meşrutiyet sonrası işsiz kalan fabrika çalışanları, devlete müracaat ederek 

fabrikayı tekrardan açmak istemişlerdir. 30 Haziran 1909 tarihinde fabrikada torna 

muallimi olarak çalışmış Mehmet Ali Efendi ile iki arkadaşı, bu konuda hükümete 

bir dilekçe sunmuşlardır. Bu dilekçede devletin önemli bir yatırımının devamının 

sağlanması için, destek talebinde bulunmuşlardır.  

 

                                                 
370 BOA ŞD 3146/49, 12 Temmuz 1333, 12 Temmuz 1917. 
371 2. Meşrutiyet sonrası yazılan şu satırlar konuyla ilgili olması bakımından gayet ilgi çekicidir. 
“Ancak Arnavud Köyünde keşf idilen toprağın istimali içün yapılan tecrübeden muvaffakiyet hâsıl 
olmamış, çini toprağının Fransa’dan celbine mecburiyet görülmüş olmağla mamulâtı pek pahalıya mal 
olurdı… Abdülhamid meşhur Sevr fabrikasından ustalar celb itmiş idi. Bu sebeble Yıldız 
fabrikalarının en masraflısı bu çini fabrikası idi. Şayan-ı dikkattir ki bu fabrikalardan bazıları işsiz 
kaldığı veyahud mamulâtı eskisine nisbetle azaldığı halde masrafı hiç azalmazdı.”  Osman Nuri, 
Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, s.460-461. 
372 Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, s.277-278. 
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“Yıldızda on beş sene evvel elli altmış bin lira masrafla vücuda getirilen ve 
mamulât-ı nefisesi ecanibin dahi mazhar-ı takdiri olan porselen fabrikasının devamı küşadı 
hakkında bazı ifade ve istidayı havi mezkûr fabrikada torna muallimi Mehmed Ali ve iki 
refiki mühürleriyle virilen arzuhal leffen takdim kılınmağla…” 373  

 

4 Temmuz 1909 tarihinde bu talep değerlendirilmesi için, kuruluşundan 

kapanışına kadar fabrikayı çalıştıran Hazine-i Hassa Nezaretine yönlendirilmiştir. 

“…evvel emirde mezkûr fabrikanın hazine-i hassa-i şahanece işledilüb 

işledilemeyeceğinin işarına ve melfufların iadesine himmet.” 374 

 

Hazine-i Hassa Nezareti ise, bu fabrikanın kime bağlı olacağına sonra karar 

verilmesi taraftarıdır. Öncelikle bir müteahhit bulunup, fabrikanın onun vasıtasıyla 

işletilmesini önermektedir.  

 

“Yıldızdaki porselen fabrikasının cihet-i aidiyeti badehu temil idilmek üzere ber-
mucibi arz ve istizan evvel emirde bir müteahhid bulunub işletdirilmesi kabil olduğı halde 
icabının icra ve inbası hususının makam-ı samiy-i sadaret-i uzmaya işarı…” 375 

 

Fabrikanın bir müteahhit vasıtasıyla işlettirilmesi önerisi, hükümet tarafından 

da kabul görmüştür. Bunu gerçekleştirebilmek için Ticaret ve Nafıa Nezareti bir ilan 

metni hazırlamıştır. Bu ilan metni Türkçe ve Fransızca çıkan gazetelerde 

yayınlattırılmak üzere, Dâhiliye Nezaretine gönderilmiştir.  

 

“Yıldızdaki porselen fabrikasının bir müteahhid bulunub işletdirilmesi kabil olduğı 
halde icabının icrası… 

…tanzim olunan varaka-i ilaniye Türkçe ve Fransızca neşr idilen gazetelere derc 
itdirilmek üzere Dâhiliye Nezaret-i Celilesine tesyar olunmuş olmağla…” 376 

 

Devlet gazete ilanlarıyla aradığı halde, bir müteahhit bulunup fabrika 

özelleştirilememiştir. Netice vermeyen bu özelleştirme girişiminin üstü 

kapatılmışken üç sene kadar sonra, bu konuda başka bir gelişme daha yaşanmıştır. 

Kendisi özel bir porselen ve çini fabrikası kurmak için devletten imtiyaz talebinde 

bulunan Robert Campell’a, bu fabrikanın devredilmesi düşünülmüştür. Meclisi 

                                                 
373 BOA DH.MKT 2862/22, 11 Cemaziyelahir 1327, 17 Haziran 1325, 30 Haziran 1909. 
374 BOA BEO 3590/269231, 16 Cemaziyelahir 1327, 21 Haziran 1325, 4 Temmuz 1909.  
375 BOA HH.THR 800/133, 20 Cemaziyelahir 1327, 25 Haziran 1325, 8 Temmuz 1909. 
376 BOA BEO 3597/269774, 7 Receb 1327, 12 Temmuz 1325, 25 Temmuz 1909. 
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Vükela 10 Mart 1912 tarihli toplantısında bu karara varmışsa da,  öncelikle 

fabrikanın bağlı olduğu Maarif Nezareti’nden görüş istenecektir.  

 

“… hükümetin idaresinde bulunan porselen ve fayans fabrikasının da mumaileyhe 
suret-i münasibde devr ve füruht idilmesi müzakere kılınmak ve Maarif Nezaretine taalluk 
idecek cihetleri hakkında nezaret-i müşarünileyh ile bil-muhabere neticesi bildirilmek 
üzere…”   377  

 

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının devri hususunda, Maarif Nezaretinin 

görüşü olumsuzdur. Çünkü Maarif Nezareti Robert Campell’a devredilmesi 

düşünülen fabrikanın; Yıldız Sarayı Hümayunu sınırları içerisinde bulunması 

dolayısıyla, satışının da kiralanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir. Ayrıca 

Maarif Nezareti bu fabrikayı çinicilik sanatını öğretmek ve yaymak üzere, bir okul 

gibi yeniden düzenlemeyi de planlanmaktadır. “…Esasen mezkûr fabrika istihsal-i 

temettü maksadıyla değil çinicilik sanat-ı kadime-i mergubesinin talim ve neşr ve 

tamimi inayesiyle yeniden tesis ve ihya idileceğine nazaran…” Kısacası Robert 

Campell’a bu fabrikanın devri mümkün değildir.378 

 

2.7.2) ESKĐ ÇALIŞANLARIN FABRĐKANIN YENĐDEN 

AÇILMASI ĐÇĐN YAPTIĞI GĐRĐŞĐMLER (1909-1912) 

 

2. Meşrutiyetin ilanı sonrası işsiz kalıp mağdur olan çalışanlar, 10 Eylül 1909 

tarihinde sadarete durumlarını anlatan ayrıntılı bir dilekçe sunmuşlardır. 

Dilekçelerine öncelikle kısa bir durum tasviri ile başlamışlardır. Kendileri on beş 

sene önce açılmış olan Yıldız Porselen ve Çini fabrikasında canla başla çalışan 

memur ve işçiler olup, yabancıların bile takdirini kazanan kalitede eserler 

üretmişlerdir. Fakat şu an mağdur durumdadırlar.  

 

“Hakan-ı mahluun on beş sene mukaddem Yıldızda küşad itdiği çini ve porselen 
fabrikasında ve muvazzaf memurin ve müstahdem bulunarak ifay-ı vazife itmiş ve sanayi-i 
nefiseden madud olan işlerimizi derece-i tekemmüle isal içün diyebiliyoruz ki vesi-i beşerin 
fevkinde çalışarak mamulât-ı nefiseyi ecnebilerin mazhar-ı takdiri olabilecek dereceye 

                                                 
377 BOA MV 162/56, 20 Rebiülevvel 1330, 26 Şubat 1327, 10 Mart 1912.  
378 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, Cemaziyelevvel 1330, Nisan 1328, Nisan 1912.   
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getürmişdik vakıa-i malumede fabrika sedd idilmiş memurin ve müstahdemini açığa 
çıkarılmışdı”379 

 

Fabrikada istihdam edilmeleri padişah fermanıyla olmuştur. Emlak-ı 

Hümayun idaresinde görevli memurlar sıfatıyla kayıtları yapılarak, fabrikada 

görevlendirilmişlerdir. Fabrikanın devreden mülk olarak maliye hazinesinin 

kontrolüne geçmesi üzerine, emlak-ı hümayun memurlarının başka bir göreve 

istihdam edilmeleri kararlaştırılmıştı. Bu sıfatta bulunanlar başka bir memuriyete 

atanana kadar kadro harici sayıldıkları halde, kendilerinin sayılmaması 

mağduriyetlerine sebep olduğundan durumlarını anlatan bir dilekçeyi Maliye 

Nezaretine göndermişlerdir. 

 

“Fabrikada istihdamımız hususı irade-i seniyye ile makamat-ı aidesine tebliğ 
buyurulmış ve acizilerinizde Emlak-ı hümayun idaresi muvazzaf memurin sınıfına 
kaydolunarak fabrikaya gönderilmişdik fabrikanın emlak-ı müdevvere meyanında hazine-i 
maliyeye devr idilmesi ve Emlak-ı Hümayun memurlarının yine bir memuriyetde istihdam 
idilmeleri hususı mukarrer bulunduğı ve memuriyete hin-ü tayinlerine kadar kadro harici add 
idildikleri halde acizlerin bu meyanda gösterilmemesi mağduriyetimizi mucib olacağından 
bahisle istitaf-ı maduleti havi Maliye Nezaret-i Celilesine bir kıta arzuhal takdim kılınmışdı” 
380 

  

Maliye Nezareti ise maaşlarından yüzde beş kesinti yapılmadığı için, 

kendilerinin çalışanlardan sayılıp kadro harici olarak kabul edilemeyeceklerini 

belirtmiştir. Çalışanların iddiası ise, eski devirde emeklilik kesintisi için herhangi bir 

standart olmadığı yönündedir. Fabrikadaki otuz beş çalışan arasından, istediklerinden 

bu kesintiyi yapıp istemediklerinden yapmamışlardır. Padişah fermanı ile 

memuriyete başladıkları için, kadro harici sayılmaları meşrutiyet gereği olduğu 

kanaatindedirler.  

 

“Keyfiyet icab iden mahalden istifsar olunarak alınan cevabda yüzde beş 
bırakılmadığından müstahdeminden madud olacağımız beyanıyla kadro harici add 
idilmeyeceğimiz cevabı virilmişdi devr-i zail-i menfurun hangi bir muamelesinde adl ve hak 
ve muvafık-ı ahval ve nizam olarak bir muamele görülmüş olsun işte bu cümleden olarak 
mezkûr fabrikada müstahdem otuz beş muvazzaf memur bulunduğı halde arzu itdiklerinden 
yüzde beş tekaüdiye kat idilür ve diğerlerinden kesmezler idi memuriyetimiz irade-i seniyye 

                                                 
379 BOA ŞD 3063/55, 28 Ağustos 1325, 10 Eylül 1909. 
380 Aynı Belge. 
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iledir kadro harici add idilmek muktezay-ı meşrutiyetdir emsalimiz vechiyle nimet-i 
adaletden hissemend buyurulmaklığımız irade-i aliyyelerine mütevakkıfdır” 381 

  

Eski çalışanlar dilekçelerine başarısı herkes tarafından takdir edilmiş bu 

müessesenin, faaliyetine devam etmesi gerektiğini savunarak devam etmişlerdir. 

Çünkü bu fabrikanın kapalı olması; yeni hükümetten beklenen gelişme, ilerleme ve 

ülkenin imarı politikalarına aykırıdır. Eski çalışanlar dilekçenin sonundaysa,  

işlerinin geri verilmesini ve ailecek içine düştükleri mağduriyetten kurtarılmalarını 

talep etmişlerdir. 382 

 

20 Ekim 1909 tarihinde çalışanların talepleri, Şurayı Devlet Nafıa ve Maarif 

ve Maliye dairesinde görüşülmüştür. Buradaki görüşmede öncelikle maaşlarından 

emeklilik aidatı kesilmediği için, kendilerine maaş bağlanması veya tazminat 

verilmesinin kanunen mümkün olmadığı belirtilmiştir. Fakat ülkede sanayinin 

kurulup geliştirilmesi için çalışıldığı bir zamanda, önemli bir masrafla kurulmuş 

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının kazancı masrafına yetmediği gerekçesiyle 

kapatılması üzüntü verici bir durumdur. Çünkü medeni ülkelerin tamamında, güzel 

sanatların yaşatılması için ciddi masraflar yapılmaktadır. Güzel sanatların gelişmesi 

için buna riayet mecburidir. On beş senelik eğitim neticesinde geliştirilen bu sanatın, 

yaşatılması gerekliliği çok açıktır. Buna rağmen sanatkârların yokluk ve sefalete 

sürüklenmesi caiz değildir. Bunun için ileride çıkacak talibine verilmek üzere, 

fabrikanın bir an önce açılması gerekmektedir. Gerekenlerin yapılması için konu dört 

gün sonra, Ticaret ve Nafıa Nezaretine havale edilmiştir.  

 

“Memurin ve mumaileyhimin maaşlarından tekaüd aidatı kat olunmamış olduğından 
maaş tayinine ve yahud tazminat itasına nizamen imkân mefkud ise de memlektimizde 
sanayinin tesis ve terakkisi esbabıyla iştigal idildiği halde birçok mesarif ve külfet ihtiyarıyla 
vücuda getirilmiş olan mezkûr çini ve porselen fabrikasının varidatının mesarifine adem-i 
kifayesi sebebiyle sedd idilmesi cidden şayan-ı esef ahvalden olub bilad-ı mütemeddinenin 
kâffesinde sanayi-i nefisenin mesarif-i kesire ihtiyarıyla muhafazasına say ve ihtimam 
idilmekde olduğı malum ve sanayi-i nefisenin terakkisi içün bu usul ve kaideye riayet zaruri 
ve on beş senelik talim ve talim neticesi olarak yetişdirilen usul-i sanayinin teksir ve tergibi 
lüzumı bedihi iken mumaileyhimin sefalet ve zarurete ibkası katiyen gayri caiz 
bulunduğından ilerde zuhur idecek talibine ihale olunmak üzere şimdilik mezkûr fabrikanın 

                                                 
381 BOA ŞD 3063/55, 28 Ağustos 1325, 10 Eylül 1909. 
382 Aynı Belge. 
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serian küşad olunması ve bu babda icab iden muamelenin ifası hususının Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine havalesi tezkire kılındı…” 383  

   

2. Meşrutiyet sonrası dönemde işçileri zor duruma sokan birinci husus, 

tabiatıyla çalıştıkları fabrikanın kapatılmasıdır. Bu konudaki ikinci husussa 

fabrikanın kapatılmasından hemen sonra kurulan tensikat komisyonudur. Fabrikanın 

kapatılmasındaki en büyük gerekçe devlet bütçesine önemli bir yük getirmesi olduğu 

için, bu komisyon kadro şişkinliğini azaltmak amacıyla kurulmuştur. Birçok çalışan 

belirli bir tazminat karşılığı işten çıkartılmış ve devlet memurluğuyla ilişkileri 

kesilmiştir. Her ne kadar komisyonun kararlarına itiraz için tetkik-i tensikat 

komisyonu kurulmuşsa da, çalışanların çoğu şehir dışında olmak gibi çeşitli 

sebeplerden dolayı komisyona zamanında itirazda bulunamamışlardır. Tensikat 

kararlarına yapılan itirazlarsa, tazminatlarını aldıkları ve kanuni süreleri dolduğu 

gerekçesiyle reddedilmiştir. Fabrikada motif ustası olarak çalışan Muşlu Mehmet’in 

yaptığı itiraz ve işe geri dönme arzusuna verilen 13 Nisan 1912 tarihli cevap: 

 

“…madde-i mezkureye tevfikan beş bin altı yüz altmış dört guruş tazminat ita 
idildiği ve mumaileyhe dair tedkik-i tensikat komisyonundan bir gûne evrak tevdi idilmemiş 
olduğı dermeyan kılınmış olmasına nazaran müddet-i kanunisinde tedkik-i tensikat 
komisyonına müracaat itmediği anlaşılan mumaileyh…” 384 

 

Fabrika ressamlarından Enver Efendi ise, Kastamonu’nun Küre kazasında kız 

kardeşinin yanında olduğu için; zamanında tetkik-i tensikat komisyonuna 

başvuramadığını belirtmiştir. Devlet memurluğuna tekrardan kabulünü (cevaz-ı 

istihdam kararı) talep etmiştir.  Aynı gün kendisine verilen cevapsa, Muşlu 

Mehmet’e verilen cevaptan çok farklı değildir.  

 

“…madde-i mezkureye tevfikan on bir bin üç yüz otuz bir guruş tazminat ita idildiği 
ve muahhiran hakkında tedkik-i tensikat komisyonundan bir gûne evrak tevdi kılınmamış 
olduğı dermeyan kılınmış olmasına nazaran müddet-i muayyinesinde tedkik-i tensikat 
komisyonına müracaat itmediği anlaşılan mumaileyh hakkında dairece şimdilik bir karar 
alınmasına imkân-ı kanuni görülmediğinden…”385 

 

                                                 
383 BOA BEO 3652/273855, 5 Şevval 1327, 7 Teşrin-i Evvel 1325, 20 Ekim 1909. 
384 BOA ŞD 3100/84, 31 Mart 1328, 13 Nisan 1912. 
385 BOA ŞD 3103/37, 31 Mart 1328, 13 Nisan 1912. 
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Çalışanlar bu komisyonun olumsuz kararları üzerine, önceliklerini fabrikanın 

açılışına vermişlerdir. Birçoğu yeniden açılan fabrikada işbaşı yapmıştır. 

 

2.7.3) FABRĐKANIN YENĐDEN FAALĐYETE GEÇMESĐ (1912) 

 

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının ilk olarak belediyeye devredilmesi 

düşünülmüşken, fabrika maliye hazinesine devredilmiştir. Bu fabrikanın 

memleketteki porselen üretimi sanatını canlandırmak için, Müze-i Hümayun idaresi 

vasıtasıyla işletilmesi planlanmıştır. Fakat daha sonra fabrikanın içinde bulunduğu 

bahçe, Hazine-i Hassa Nezaretine devredilmiştir. Bu devir yüzünden fabrikanın 

Müze-i Hümayun idaresi tarafından, idare edilip edilemeyeceği konusunda tereddüt 

oluşmuştur.  

 

“Yıldız sarayı bahçesinde şehremanetince taht-ı idareye alınacağı sırada hazine-i 
maliyeye intikal itmiş olan mahal-i mezkûrdaki çini fabrikasının memleketde porselen imali 
sanatının ihyası maksadıyla ve Müze-i Hümayunlar idaresi marifetiyle işletdirilmesi tasavvur 
idilüb fakat ahiren mezkûr bağçenin Hazine-i Hassa-i şahaneye devrolunmasına ve mezkûr 
fabrikada işbu bağçe dâhilinde bulunmasına mebni hâsıl olan tereddüt üzerine…” 386 

 

Bu durum üzerine Müze-i Hümayun idaresinden görüş istenmiştir. Müze-i 

Hümayun idaresi fabrikanın saraya yakın ve saray bahçesinden ayrılmasının 

mümkün olmaması dolayısıyla, tekrardan açılmasının Hazine-i Hassaca uygun 

bulunmayacağı kanaatindedir. Bunun için fabrikanın içindeki alet edevatın başka bir 

yere nakledilip, yeni bir fabrika kurulması düşüncesindedir. Fakat asıl kıymet ifade 

eden fabrikadaki alet edevat değil, zamanında ciddi masraflar yapılarak inşa edilmiş 

olan fabrika binasıyla içindeki fırınlardır. Bunların nakledilmesi mümkün olmadığı 

gibi, bu binaya göre yapılmış alet edevatın başka yerde kullanılması da birçok 

güçlükler doğuracaktır. Masraf yaparak yeni bir fabrika inşasıysa mümkün değildir. 

18 Ekim 1910 tarihli Maliye Nezaretinin bu raporu, eski çalışanların geçim 

şikâyetlerinin çoğalması dolayısıyla bir an önce karara varılması isteğiyle sona 

ermektedir.   

 

                                                 
386 BOA Đ.MBH 4/1328.L.022, 14 Şevval 1328, 5 Teşrin-i Evvel 1326, 18 Ekim 1910. 
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“…Müze-i Hümayunlar müdüriyetinden alınan tezkirede mezkûr fabrikanın saraya 
kariniyeti ve bağçeden gayr-i kabil-i ifraz bulunması hasebiyle tekrar küşadı Hazine-i 
Hassaca tasvib idilmeyeceğinden ve meahaza fabrika derunundaki alat ve edevatın başka bir 
mahalle nakliyle yeniden bir fabrika tesisi lazım geleceğinden mabeyn-i hümayun baş 
kitabetinden şifahen tebliğ olunacağı gösterilmiş olub hâlbuki asıl haiz-i kıymet ve 
ehemmiyet fabrikada cüziyat kabilinden bulunan alat ve edevat değil vaktiyle binlerce liralar 
sarfıyla vücuda getürilen fabrika binasıyla derunundaki furunlar olduğı ve bunların ise kabil-
i nakil olmadığı gibi fabrika binasına göre yapılmış olması tabi olan alat ve edevatın başka 
bir yerde istimali müşkil ve birçok mesarif ihtiyarıyla yeniden fabrika tesisi de gayr-i 
mümkün bulunmuş olmasına ve fabrika müstahdemini her bir hazineye müracaatla ve ihtiyaç 
ve zaruretlerinin son dereceye geldiklerinden bahisle sızlanmakda bulunmalarına nazaran bu 
babdaki Đrade-i Celile-i Sadaretpenahilerinin tekrir-i istizanına ibtidar kılındı.” 387    

 

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının faaliyetinin güzel sanatlar açısından 

değerlendirilmesi üzerine, fabrikanın Müze-i Hümayun idaresine bağlanması 

konusunda mutabakat oluşmuştu. Bu idare altında fabrikanın masrafını 

çıkartabileceğini, belki kar bile edebileceği düşünülmekteydi. Bunun için Müze-i 

Hümayun idaresinden görüş istenmiştir. Müze müdürü Osman Hamdi Beyin cevabı 

ise şu şekildedir.  

 

“Yıldız Çini Fabrikası’nın tesis ve teşkili için külli para sarf edilmiş bulunduğu ve 
sanatça vukua gelecek terakki ve tealiden sarfınazar edilse bile bunun sedd-i bendi hem 
ihtiyar olunan masrafın heba olmasına ve hem de sanatlarında kesb-i rüsuh ve meleke 
eylemiş yirmiden fazla sanatkârın sefalete düşmelerine sebebiyet vereceği açıklanmakta, çini 
mamulâtının güzel sanatlardan addi hususunda Nafıa Nezareti Đdare Meclisince hemefkâr 
olmakla beraber bu sanatın bilcümle “sanayi-i mergube” gibi ressamlığa da taalluku ve 
binaenaleyh erbabının selamet ve zerafeti tab eshabından bulunmaları cihetile “porselen” 
mamulâtı Avrupaca muteber addedilmiş ve porselenlerin hin-i imalinde ibraz edilen dikkat 
ve maharet ise kıymet ve makbuliyetlerinin artmasını ve ehemmiyetini mucip olmuştur. 

 
Çini imali için kullanılan “kaolin” maddesi Avrupa’da nedretle bulunduğu halde 

memleketimizde (Sakız)da mebzulen mevcud olması bu işde kolaylığa mazhariyet aşikâr 
olduğundan fabrikanın bir an evvel açılması fikrinde bulunduğumu ve bir hizmet-i müftehire 
olmak üzere fabrikaya nezareti deruhteye âmâde olduğumu arzederim.” 388 

     

Fabrikanın yönetimine devredileceği müze müdürü bu konuda isteklidir. 

Saray dahi fabrikanın Müze-i Hümayun idaresi vasıtasıyla işletilmesi taraftarıdır. 

                                                 
387 BOA Đ.MBH 4/1328.L.022, 14 Şevval 1328, 5 Teşrin-i Evvel 1326, 18 Ekim 1910. 
388 Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, s.278. 
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Fakat fabrikanın civarındaki köşk ve bahçeye zarar vermeyecek şekilde ifraz 

edilmesini istemektedir. 389 

 

“…mezkûr fabrikanın Müze-i Hümayun idaresince işletdirilmesi keyfiyetinizde 
Celil-i Cenab-ı Padişahîde dahi tasvib buyurılmakda ise de fabrikanın civarındaki köşke ve 
bağçeye zarar virmeyecek suretde ifrazı mümkün olub olmayacağının evvel-i bi-evvel 
anlaşılması lazım geldiğinden memurin-i mütehassıs izamıyla bu cihet keşf ve tayin 
itdirilerek neticesinin tanzim idilecek harita ile beraber arz ve istizan olunması…” 390  

 

Bu arada gelişmelerden haberdar olan fabrikanın eski imalat müdürü Pierre 

Tharet, Müze-i Hümayun idaresine 7 Ocak 1911 tarihinde bir dilekçe yazarak görev 

talebinde bulunur. Bu dilekçesinde fabrikada on beş yıl çalıştığını ve yerli hammadde 

ile çini ürettiğini belirtmiştir. Ayrıca fabrika yönetimi ve çevresinde ortaya çıkan 

çekişmelere rağmen, üretimin bu kadar uzun süre devam etmesinin kendi bilgi ve 

deneyimleriyle başarıldığını öne sürmektedir. Fakat Pierre Tharet bu girişimden bir 

netice alamamıştır.  

 

“Mamulât-ı sınaîye-i Osmaniye’nin terakki ve tekâmülü babında Yıldız Saray-ı 
Hümayununda bir müddetten beri terk edilmiş çini fabrikasının tekrar küşadı hususu nezd-i 
âli-i kerimanelerince taht-ı karara alındığı mesmuat-ı cümlesindendir. Bendeniz mezkûr 
fabrikanın ilk küşadında fabrikanın imalat müdiriyeti vazifesiyle Fransa’dan celbedilip 
merbuten takdim eylediğim şahadetname suretiyle sabit olacağı vechile on beş sene sıdk-u 
istikametle ifa-yı vazife eyleyerek, yerli topraklarla mükemmel çini mamulâtı imaline 
muvaffak oldum. Devr-i sabık da maruz kılındığım her türlü müşkilata rağmen bu müddet-i 
medide zarfında netayic-i hasene ile fabrikanın idare-i sınaîyyesini temine muvaffakiyetim 
sanattaki ihtisasıma ve gayretime bir delil-i kavi teşkil edeceği cihetle, fabrikanın yeniden 
küşadında bendenizi tekrar istihdama lütuf buyurmanızı ve bu vesile ile ubudiyetkaranemi 
kabul eylemenizi istirham eylerim efendim hazretleri.” 391 

           

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının, Müze-i Hümayun idaresi vasıtasıyla 

işletilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için Maarif Nezaretinin bir sonraki sene 

bütçesine ilave yapılmasına karar verilmiştir. Nezaretin hazırladığı yeni bütçe 

Meclisi Vükelada görüşüldükten sonra, Meclisi Mebusan başkanlığına sunulmuştur. 

 

                                                 
389 Şu an Yıldız sarayı ile fabrika binası arasında geçiş yoktur. Aradaki duvar bu dönemde inşa 
edilmiştir. 
390 BOA Đ.MBH 4/1328.L.022, 20 Şevval 1328, 11 Teşrin-i Evvel 1326, 24 Ekim 1910. 
391 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini 
Fabrikası, s.112. 
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“Müze müdiriyetinin nezaret-i fahriyesi tahtında işledilmesi mukarrer olan Yıldız 
sarayı bağçesinde kâin çini fabrikasının sene-i atiye mesarifine mahsus olarak maarif 
büdcesine zeyl ve ilave eylemek içün nezaret-i müşarünileyhaca tanzim ve irsal olunan 
büdçenin Meclisi Mebusana tevdii zımnında irsal kılındığına dair Maliye Nezaretinin tezkire 
ve melfufları okundı.  

 
Alel usul meclisi umuminin nazar-ı tasdik ve tasvibine vazı içün mezkûr büdceyle 

tezkire ve melfufunın Meclisi Mebusan riyasetine irsali tezkire kılındı.” 392   
 

27 Haziran 1911 tarihinde fabrikanın bütçesi, Maarif Nezareti vasıtasıyla 

Müze-i Hümayun idaresine gönderilmiştir. Bu bütçede maaşlar için 189.360 kuruş,  

hammadde için 86.600 kuruş ve bakım onarım içinse 130.000 kuruş ayrılmış olup 

toplam bütçe 405.960 kuruştur.  

 

“Đdaresi zat-ı âlilerinde olan ihale çini fabrikası maaşatına sene-i haliya büdcesine 
tevfikan yüz seksen tokuz bin üç yüz altmış ve mesarif-i daimesine seksen altı bin altı yüz ve 
tesisat ve tamiratına yüz otuz bin guruş ceman dört yüz beş bin tokuz yüz altmış guruş tahsis 
idilmiş olduğundan…” 393  

 

14 Temmuz 1911 tarihi itibariyle Yıldız çini fabrikası yeniden açılmıştır. 

Müze-i Hümayun idaresi fabrikanın, Hazine-i Hassaya ve Maliye Nezaretine 

nakledilen evrak ve eşyalarının peşine düşmüştür. Bağlı olduğu Maarif Nezareti 

vasıtasıyla, bunların iadesini istemiştir.   

 

“Ahiren müzeye ilhak ile beraber 1 Temmuz 1327 tarihinden itibaren iadeten küşadı 
takdir edilen çini fabrikasının evrak-ı resmiyesi ve bazı çini mamulâtı numuneleri ve sairesi 
mukaddema hazine-i maliyeye ve eşyay-ı tesisiye ve tefrişiyesi de Hazine-i Hassa-i şahaneye 
nakl olundığı tahkik kılınmış olduğından bunların takımıyla devir ve iadesi hususının Maliye 
Nezaret-i Celilesiyle Hazine-i Hassa-i şahane müdiriyeti aliyyesine tebliği müsterhamdır…” 
394 

 

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının Müze-i Hümayun idaresine 

bağlanmasına rağmen; hem işlemlerin tamamlanması, hem de fabrikanın çalışır 

duruma sokulması kısa dönemde mümkün olamamıştır. Fabrikaya yapılan fazla 

masraflı olduğuna dair eleştiriler yüzünden, Maliye Nezareti Osman Hamdi Beyden 

masraf kalemlerine dair rapor istemiştir. Bu süreçte Osman Hamdi Beyin 

                                                 
392 BOA MV 150/10, 7 Rebiülevvel 1329, 8 Mart 1911. 
393 BOA MF.MKT 1172/82, 29 Cemaziyelahir 1329, 14 Haziran 1327, 27 Haziran 1911. 
394 BOA MF.MKT 1173/35, 19 Receb 1329, 2 Temmuz 1327, 15 Temmuz 1911.  
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hastalanması, gereken cevabın uzun süre gecikmesine neden olmuştur. Ayrıca 

fabrikanın tamiriyle, eskimiş ve yıpranmış aletlerin onarımı önemli bir süre almıştır. 

Bu arada Osman Hamdi Bey ölümü dolayısıyla, fabrikanın tekrar faaliyete 

geçmesine dair çalışmalar; esas olarak Halil Edhem Beyin müze müdürlüğü sırasında 

gerçekleşmiştir. 395 

 

Fabrika resmen açılmış olmasına rağmen, faaliyete geçmemiş olduğundan 

eski çalışanlar iş başı yapamamışlardır. Tabiatıyla maaş da alamamaktadırlar. 

Mağduriyetleri devam etmektedir. Maaşları 1327 (1911-1912) senesi bütçesine 

katıldığı halde, hala maaş alamadıklarına dair bir dilekçe ile konuyla ilgili sadaret 

tezkiresi; 16 Nisan 1912 tarihinde Maarif Nezaretine ulaşmıştır. Maarif Nezaretinin 

bu konuda söyledikleri ise, fabrika Meşrutiyetin ilanından sonra terk edilmiş ve 

hammaddesi kalmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kalmıştır. Zamanında 

önemli bir masrafla kurulmuş bu tesisin harap olup, burada yetişmiş sanatkârların 

yeteneklerinin körelmemesi ve yeni sanatkârlar yetiştirebilmek için fabrikanın 

yeniden açılmasına karar verilmiştir. Fakat porselen üretiminde bir fayda 

düşünülmediği için, memleketin eski sanatı olan çiniciliğin canlandırılması 

düşünülmüştür. Bunun için fabrikada çalışmakta bulunan iki Fransız ustaya yeni 

antlaşma önerilmişse de,  kendilerine teklif edilen maaşı kabul etmemişlerdir. Zaten 

bunların çinicilikte uzmanlıkları da bulunmamaktadır. 396 Bunun için Fransa’dan bir 

uzman ve Kütahya’dan iki usta getirtilmek istenmiştir. Fakat Paris’ten yol parası ve 

burada kira bedelinin haricinde, aylık 600 franktan aşağı uzman getirmek mümkün 

değildir. Ayrıca Kütahyalı ustalara yapılan bütün izah ve verilen bütün teminatlara 

rağmen, kendi sanatlarına rekabet doğuracağı korkusuyla fabrikada çalışmaya 

yanaşmamışlardır. Netice olarak fabrikayı yeniden faaliyete geçirme girişimi henüz 

sonuç vermemiştir. Fabrikanın yeni tahsisatı Temmuz 1911 tarihinde başlamıştır. 

                                                 
395 Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, s.278-279. 
396 Ressam Etienne Narcice ile kalıpçı mösyö Cluzelout, yeni dönemde de fabrikada çalıştırılmak 
istenmiştir. Fakat Müze-i Hümayun müdürü Halil Beye beraber yazdıkları bir dilekçeyle, 18 Temmuz 
1911 tarihinde görevi reddetmişlerdir. Zaten fabrikaya gerekende sadece kalıpçı veya ressam değil, 
bütün imalat sürecini, porselen hamuru yapılmasından başlayarak mamulâtın fırından beyaz porselen 
olarak çıkmasına kadar, denetleyecek bir uzmandır. Bunun için daha sonra bütün imalat sürecini 
kontrol edecek, çini imalat mühendisi mösyö Naret ile anlaşılacaktır. Küçükerman, Dünya 
Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, s.112-113. 
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Çalışanlardan bazıları tazminat alarak, bazıları istifa ederek ve bazılarıysa taşraya 

giderek fabrikayla bağlantılarını kesmişlerdir. Bazıları vefat etmiştir. Henüz bir iş 

bulamayıp maaş talebinde bulunanlarsa şunlardır. Fırıncı Osman Efendi 700 kuruş, 

Fırıncı Yasin Efendi 500 kuruş, Fırıncı Abbas Efendi 350 kuruş, Tornacı Mehmet 

Rıza Ağa 600 kuruş, Tornacı Đbrahim Ağa 300 kuruş, Kalıpçı Süleyman Ağa 500 

kuruş, Kalıpçı Haydar Ağa 300 kuruş, Dökmeci Mustafa Ağa 300 kuruş, Dökmeci 

Hasan Ağa 300 kuruş, Kazancı Hasan Ağa 300 kuruş ve Çamurcu Hasan Ağa 300 

kuruş aylık talep etmektedir.  

 

“Maaşları üç yüz yirmi yedi senesi büdcesine idhal idildiği halde henüz ahzına 
destres olamadıklarından bahisle çini ve porselen fabrikası ressamı Enver ve tornacılarından 
Mehmed Efendiler tarafından takdim olunan arzıhalin leffiyle şerefvar olan 3 Nisan 1328 
tarihli ve kırk bir numarolu tezkire-i sami-i sadaretpenahileri mütalaa güzar-ı acizanem oldı. 
Mezkûr fabrika ilan-ı meşrutiyete müteakib tamamıyla muattal kalmış ve tatili mucib olan 
kaolin azalmasını müteakib vaktiyle birçok masraf ve külfet ihtiyarıyla vücuda getirilmiş 
oldığı nazar-ı dikkate alınarak bütün bütün insidadına ve bunda yetişmiş ve sanatlarında 
kesb-i maharet itmiş olan müstahdeminin imkânlarının ziyaına meydan virilmemek ve bir 
tarafdan da erbab-ı sanat yetişdirilmek üzere mezkûr fabrikanın küşadı ve porselen imalinde 
bir faide mutasavver olmadığından memleketimizin sanat-ı kadime-i mergubesi olan 
çiniciliğin ez-ser-nev ihyası tekarir itmiş olub ancak fabrikanın iş başıları bulunan iki Fransız 
ustası kendilerine teklif olunan maaşı kabul itmedikleri gibi zaten çinicilikde intisabları 
bulunmadığından bir tarafdan Fransadan bir mütehassıs ve Kütahyadan iki usta celbine 
teşebbüs olunmuş ise de Parisden harcırah ve burada mesken mesarifinden maada mahiyen 
altı yüz frankdan aşağı mütehassıs celbi mümkün olamamasına ve Kütahyalılar dahi bu 
fabrikada takib olunacak maksad hakkında virilen izahat ve teminata kanaat itmeyüb kendü 
sanatlarına rekabet hâsıl olacağı fikr-i vahimesine kapılarak fabrikada istihdama muvafakat 
itmediklerine binaen teşebbüsat-ı vakıanın henüz neticepezir olamadığı ve fabrika tahsisat-ı 
cedidesi dahi üç yüz yirmi yedi senesi temmuz ibtidasından itibaren virildiği ve 
müstahdeminden bazısının tazminat alarak veya istifa iderek ve bir takımı taşraya giderek 
fabrika ile kat-ı alaka ve bazısının da vefat eylediği ve henüz bir hidmete intisab itmeyüb 
elyevm maaş talebinde bulunanların leffen arz ve takdim kılınan pusulada esamisi muharrer 
zevatdan ibaret olduğı Müze-i Hümayun müdiriyetinden bildirilmiş…” 397 

 

Tahsisat çıkmış olmasına rağmen, fabrika uzman getirilemediği için faaliyete 

geçememiştir. Bu durumsa fabrika çalışanlarının mağduriyetine sebep olmaktadır. 

Ellerinde olmayan sebepten dolayı tayin oldukları göreve başlayamayanlara olduğu 

gibi, fabrika çalışanlarına da maaşlarının bütçeye katıldığı Temmuz 1911 tarihinden 

itibaren fabrika açılana kadar yarım maaş verilmesi Maarif Nezaretince uygun 

                                                 
397 BOA ŞD 228/9, 22 Cemaziyelevvel 1330, 26 Nisan 1328, 9 Mayıs 1912. 
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bulunmuştur. Yalnız durumun Şurayı Devlet tarafından da görüşülmesi 

gerekmektedir.   

 

“…Ancak bu derecede tahsisatı mevcud olduğı halde salifül-arz esbabdan dolayı 
küşad idilememiş olan mezkûr fabrika müstahdemininin maaşlarının ita olunmaması 
mağduriyetlerine mucib olacağına binaen kendi yed-i ihtiyarlarında olmayan esbab-ı 
mecbureden naşi tayin olundıkları hidmete mübaşeret idemeyenlere kıyasen müstahdemin-i 
mezkureye de maaşlarının dâhil-i büdce oldığı üç yüz yirmi yedi senesi temmuz ibtidasından 
itibaren fabrikanın küşadına kadar nısf maaş itası nezaretce tensib idilmiş ise de keyfiyetin 
bir kere de Şurayı Devletce tezekküri merhun-ı müsaade-i cenab-ı sadaretpenahileridir.” 398 

 

21 Mayıs 1912 tarihinde çalışanların sabrı iyice taştığı için, hükümete “yirmi 

beş müstahdemin namına Sanayi-i Nefise’den mezun Ressam Ömer ve Ressam 

Mardiros imzalarıyla” bir dilekçe daha vermişlerdir. Bu dilekçelerinde dile 

getirdikleriyse, fabrikanın bütün eksiklerinin tamamlanmasına ve hammadde ve 

işgücü olarak da eksiği bulunmamasına rağmen; hala açılmamasının üzüntü verici 

olduğudur. Netice olarak fabrikanın bir an önce açılması için, Şurayı Devletin ilgili 

dairesine konu gecikmeden havale edilmelidir. 

 

“…fabrikanın her hususı ikmal ve mevad-ı ibtidaileri mevcud ve memurin-i amelesi 
mevcud bulunduğı halde açılmaması şayan-ı teessüftür binaenaleyh fabrikanın biran evvel 
küşadı esbabı nereye mütevakkıf ise hemen ifası hususının iktiza idenlere ferman 
buyurılmasıyla beraber Şurayı Devlet maliye ve nafıa ve maarif dairesinde bulunan buna 
müteallik evrakların tedkikinin şuray-ı müşarünileyhaya havalesini istida eyleriz.” 399  

 

11 Haziran 1912 tarihinde Maarif Nezareti, Şurayı Devlete konuyu taşımıştır. 

Konu detaylı bir şekilde tekrar edildikten sonra, mevzubahis olan çalışanların 

yevmiye ile çalışan basit birer amele olmadıkları belirtilmiştir. Maaşları devlet 

bütçesine dâhil edilmiş memurlar olup, sırf uzman getirtilemediği için 

çalışamamaktadırlar. Bu gerekçeyle Maarif Nezareti, bu çalışanlara eski ücretleri 

üzerinden yarım maaş vermeyi planlamaktadır. 

 
“…elyevm maaş talebinde bulunan fabrika müstahdemini ise yevmiye alur ameleden 

olmayub belli ki maaşları üç yüz yirmi yedi senesi büdcesine dâhil memurinden olmalarına 
ve sırf usta celb idilememesinden tolayı çalışamadıklarına binaen ber-vech-i işar sabık 
gündeliklerine nısf maaş itası muvafık görülmiş…” 400 
                                                 
398 BOA ŞD 228/9, 22 Cemaziyelevvel 1330, 26 Nisan 1328, 9 Mayıs 1912. 
399 BOA ŞD 228/9, 8 Mayıs 1328, 21 Mayıs 1912. 
400 BOA ŞD 228/9, 25 Cemaziyelahir 1330, 29 Mayıs 1328, 11 Haziran 1912. 
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Müze-i Hümayun müdürü Halil Edhem Bey, Şurayı Devlette konuyu 

tekrardan izah etmiştir. Görüşmenin neticesinde fabrika çalışanlarının kendi ellerinde 

olmayan sebepten dolayı işbaşı yapamadıkları anlaşıldığı için; 14 Temmuz 1912 

tarihi itibariyle Şurayı Devlet, kendilerine yarım maaş verilmesini uygun bulmuştur.  

 

“davet olunan müze müdiri Halil beğefendi tarafından ita olunan izahata nazaran… 
 …fabrikaya lüzumı görilen ecnebi ustaların keyfiyet-i celbi netice bulmamış 

olmasından naşi imalata mübaşeret idilemediği anlaşılmasına mebni ber-mucib-i işar 
nezaret-i müstahdemin-i mezkureye nısf maaş itası münasib görülmüş olmağla olbabda.” 401    

 

Müze-i Hümayun müdüriyeti vasıtasıyla yönetilecek Yıldız’daki fabrikanın, 

artık sadece çini üretmesine karar verilmişti. Bunun için fabrikaya Avrupa’dan bir de 

uzman getirtilmek istenmişti. Bu görevse Maarif Nezareti tarafından Müze-i 

Hümayun müdürü Halil Edhem Beye verilmişti. Fabrikaya uzman olarak Fransa’nın 

Sevr milli fabrikasında imalat mühendisi olarak çalışan mösyö Naret getirtilmiştir. 

Kendisine bir yıl için mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla, aylık olarak 2707,5 kuruş 

ödenecektir. Kendisi 1 Eylül 1912 tarihinde işbaşı yapacaktır.  

 

“Đradesi Müze-i Hümayun müdüriyetine merbut olan Yıldızda kâin çini fabrikasının 
bade-ezin sarf-ı çini imaline tahsisiyle beraber mezkûr fabrikada istihdam olunmak üzere 
Avrupadan bir mütehassıs celbi hususı makam-ı çakeriden Müze-i Hümayun müdir-i 
umumisi saadetlü Halil beğefendiye havale idilmişdi… Fransada Sevr milli fabrikasında 
imalat mühendisi ve sanatkârlarından Mösyö Naret’nin bir sene müddet ve şehri mecidiye on 
tokuz guruş hesabıyla iki bin yedi yüz yedi buçuk guruşla Dersaadete gönderilmesine… 
mösyö Naret Ağustos on tokuzundan itibaren işe mübaşeret itdirilmek üzere…” 402 

 

   Müze-i Hümayun müdürü Halil Edhem Beyle, mösyö Naret arasında dokuz 

maddelik bir mukavele yapılmıştır. 

 

       Birinci Madde: Đdaresi Müze-i Hümayun müdüriyetine bağlı olan Yıldız 

Çini fabrikası için çalışacak olan mösyö Naret, bir sene boyunca aylık olarak 

mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla 2707,5 kuruş alacaktır. Her ay maaşını müze 

veznesinden alacak olan mösyö Naret, 1 Eylül 1912 tarihi itibariyle göreve 

başlayacaktır. 

                                                 
401 BOA ŞD 228/9, 1 Şaban 1330, 1 Temmuz 1328, 14 Temmuz 1912. 
402 BOA Đ.MF 20/1330.Ş.12, 24 Şaban 1330, 26 Temmuz 1328, 8 Ağustos 1912. 
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“Bir tarafdan Müze-i hümayun namına hareket iden ve Maarif Nezaret-i Celilesi 
tarafından ahz-ü telakki idilen avamir-i aliyye mucibince mezun bulunan müdir-i umumi 
Halil beğ diğer tarafdan Fransa hükümetinin Sevr fabrikasında çini imalat mühendisi mösyö 
Naret meyanında mevad-ı atiye kararlaşdırılmışdır. 

 
Birinci Madde: Đdareten Müze-i Hümayun müdiriyetine merbut olan Yıldız çini 

fabrikası içün müdiriyet-i mezkûra bir sene müddetle maaşı mecidiye on tokuz guruş 
hesabıyla iki bin yedi yüz yedi buçuk guruş olmak ve beher ay müze veznesinden kendüsüne 
virilmek üzere 19 Ağustos 1328 (1 Eylül 1912) tarihinden itibaren Mösyö Naret’yi istihdam 
idecektir.” 403  

  

Đkinci Madde: Ülkede çiniciliğin gelişimine hizmet edecek ve yalnız çini 

imal edecek olan bu fabrikada, mösyö Naret Yıldız Çini Fabrikası fen müdürü 

unvanıyla görev yapacaktır. Kendisi imalatın her aşamasını kontrol edecektir.     

 

“Đkinci Madde: Memleketde çiniciliğin terakkisine hidmet idecek ve yalnız çini 
imaline hasr idilecek olan işbu fabrikada mösyö Naret Yıldız çini fabrikası fen müdiri 
unvanına haiz bulunacak ve imalatın her bir şubesini deruhde idecektir.” 404 

 

Üçüncü Madde: Müze-i Hümayun yönetim kurulunun onayı olmak şartıyla, 

Mösyö Naret’nin fabrika için yapacağı seyahatlerine kurallar çerçevesinde harcırah 

ve yevmiye ödenecektir.  

 

“Üçünci Madde: Mösyö Naret’ye fabrika umur-ı aliyye içün Müze-i Hümayunlar 
idare-i umumiyesinin tensibi üzerine icra ideceği seyahatler içün nizamı dairesinde harcırah 
ve yevmiye virilecekdir.” 405    

 

Dördüncü Madde: Mösyö Naret hükümet tarafından onaylanmadıkça, bu 

fabrika hariç ülke içerisinde hiçbir kuruluş için çalışamaz.   

 
“Dördinci Madde: Mösyö Naret mezkûr fabrikanın gayrisi memleketin diğer hiçbir 

müessesesinde hükümet tarafından kendisine müsaade olunmadıkca hidmet idemeyecekdir.” 
406 

 

                                                 
403 BOA Đ.MF 20/1330.Ş.12, 28 Şaban 1330, 29 Temmuz 1328, 11 Ağustos 1912. 
404 Aynı Belge. 
405 Aynı Belge. 
406 Aynı Belge. 
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Beşinci Madde: Mösyö Naret Đstanbul’a gelişi ve hizmetini tamamlayıp da 

ülkesine geri dönüşü için, birer kereye mahsus olmak üzere yirmi beş Osmanlı lirası 

alacaktır.  

 

“Beşinci Madde: Mösyö Naret Đstanbula azimeti içün bir defaya mahsus olmak üzere 
yirmi beş liray-ı Osmanî ve hidmetinin hitamında memleketine avdet içün kezalik bir defaya 
mahsus olmak üzere aynı meblağı alacakdır.” 407 

  

Altıncı Madde: Müze yönetim kurulu bu mukavele bitmeden önce, Mösyö 

Naret’nin memuriyetine son verebilir. Fakat bu durumda kendisine iki ay öncesinden 

haber verilecektir. Ayrıca beşinci maddede yazılı yirmi beş liralık harcırahının 

haricinde, kendisine iki aylık maaşı defaten verilecektir. Mösyö Naret’nin bundan 

başka hiçbir tazminat talebine hakkı olamayacaktır. 

 

“Altıncı Madde: Müzeler idare-i umumiyesi işbu mukavelename müddeti münkazi 
olmadan evvel mösyö Naret’nin memuriyetine hitam virebilir fakat bu halde müzeler 
müdiriyeti umumiyesi memuriyetine hitam vireceğini iki ay evvel kendisine ihbar idecekdir 
ve bundan tolayı beşinci maddede muharrer yirmi beş liray-ı Osmanî harcırahından maada 
kendisine iki aylık maaşını defaten virmeğe mecbur olub mösyö Naret’nin bundan başka 
hiçbir tazminat talebine hakkı olamayacakdır.” 408     

 

Yedinci Madde: Eğer mösyö Naret mukavele müddeti bitmeden görevini 

bırakacak olursa, durumunu iki ay öncesinden müze müdüriyetine bildirecektir. Bu 

durumda beşinci maddedeki harcırahı da, altıncı maddedeki iki aylık maaşı da 

alamayacağı gibi;  başka bir talepte bulunmaya da hakkı olmayacaktır. Fakat mecburi 

bir sebepten dolayı işi bırakacak olursa; tazminat almaya hakkı olmayacaksa da, 

dönüş harcırahı kendisine ödenecektir.  

 

“Yedinci Madde: Eğer mösyö Naret mukavelename müddeti münkazi olmaksızın 
terk-i hidmet iderse iki ay evvel müzeler müdüriyetine ihbar-ı keyfiyet idecek ve ne beşinci 
maddede muharrer yirmi beş liray-ı Osmanî harcırah ve ne de altıncı maddede gösterilen iki 
aylık maaşa ve sair bir gûna talebe hakkı olamayacakdır. Mamafih eğer esbab-ı cesime-i 
vahimeden tolayı memleketine avdetine mecburiyet hâsıl olur ise hiçbir tazminat talebine 
hakkı olmayarak yalnız avdet harcırahı olan yirmi beş lira kendisine virilecekdir.” 409   

 

                                                 
407 BOA Đ.MF 20/1330.Ş.12, 28 Şaban 1330, 29 Temmuz 1328, 11 Ağustos 1912. 
408 Aynı Belge. 
409 Aynı Belge. 
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Sekizinci Madde: Mösyö Naret mukavele müddeti olan bir sene zarfında, 

tam maaşla bir ay izin kullanabilecektir. Ancak bu izinin zamanı, kendisinin talebi ve 

müze genel müdürünün onayıyla belirlenecektir.  

 

“Sekizinci Madde: Mösyö Naret mukavelename müddeti olan bir sene zarfında 
tamamıyla maaşını almak şartıyla bir ay mezuniyet alabilecekdir ancak işbu mezuniyet 
zamanı kendisinin talebi üzerine müzeler müdir-i umumisi tarafından tayin olunacakdır.” 410 

 

Dokuzuncu Madde: Mösyö Naret’nin görev süresi olan bir sene dolduktan 

sonra, bu mukavele yıllık iki ay izin hakkıyla iki sene için daha uzatılabilir. Yalnız 

bu durumda mukavele yenilenirken, altıncı maddede gösterilen şartlar çıkarılacaktır. 

 

“Tokuzıncı Madde: Mösyö Naret’nin müddet-i hidmeti olan bir sene münkazi 
oldukdan sonra işbu mukavelename kendisine her sene iki ay mezuniyet virilmek üzere iki 
sene içün daha temdid olunabilir fakat bu halde altıncı maddede gösterilen şerait 
mukavelenamenin tecdidinde hazf idilecekdir.” 411 

 

Fransa’dan uzmanın getirtilmesiyle 2. Meşrutiyetin ilanından beri dört yıl 

boyunca üretimde bulunamayan fabrika, sonunda faaliyete geçme imkânı bulmuştur. 

Fabrika yeni döneminde çini üretimine ağırlık vermiştir. Küçük vazo, fincan, tabak 

gibi ufak boyutlu eşyalar üretilmiştir. Üretilenler Ordu-Donanma Pazarı aracılığıyla 

piyasaya sürülmüştür. 412 Fakat ilk dönemine kıyasla çok az miktarda üretim 

yapılabilmiştir. Bunun en büyük gerekçesiyse, ilk dönemde padişah tarafından 

desteklenen fabrikanın; artık bu tarz bir üst düzey destekten mahrum olmasıdır. Belki 

de bu desteği sağlamak için, 25 Temmuz 1915 tarihinde fabrika dönemin padişahı 

olan Sultan Reşat’a özel yapım dört adet tabak sunmuştur. Padişaha Çanakkale 

Savaşları sebebiyle verilen Gazi unvanını kutlamak için; iki adet ortalarında 

padişahın tuğrası ve kenarlarında Gazi unvanı yazılı, bir adet Besmele-i Şerif yazılı 

ve bir adet de padişahın resmi olan tabaklar sunulmuştur. 

 

“Nam-ı hümayun-ı hazret-i mülükaneye Gazi unvan-ı mefahiratının ilavesi 
münasebet-i cemilesiyle çini fabrika-i hümayunınca imal edilmiş ve ikisi ortalarında tuğray-ı 
hümayun ve kenarlarında Gazi unvan-ı mübeccelini ve biri Besmele- Şerif ve diğeri de 

                                                 
410 BOA Đ.MF 20/1330.Ş.12, 28 Şaban 1330, 29 Temmuz 1328, 11 Ağustos 1912. 
411 Aynı Belge. 
412 Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayi Đstatistikleri 1913-1915, 3bs, Đstanbul, Hil Yayın, 1984, s.93. 
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tasvir-i padişahîyi havi olan tabaklar ledel-arz manzur-ı âli ve mazhar-ı takdim-i Cenab-ı 
Tacdari buyurılmış olduğının…” 413  

 

Padişaha bu hediyeler sunulmuştur. Fakat ülke savaş içindedir ve içinde 

bulunulan 1. Dünya Savaşı şiddetini gittikçe arttırmaktadır. Savaşın yoklukları 

içinde, fabrika faaliyetlerine ikinci kez ara vermek zorunda kalmıştır. Fabrikanın 

üçüncü faaliyet dönemi ise, kuruluş amacından çok farklı bir amaç için 

gerçekleşecektir. 

 

2.7.4) FENERBAHÇE’DE YENĐ BĐR PORSELEN VE ÇĐNĐ 

FABRĐKASI KURMA TEŞEBBÜSÜ (1916-1917) 

 

Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının bağlı olduğu Maarif Nezareti, fabrikayı 

Kadıköy Fenerbahçe’ye taşımak istemektedir. Fabrika hâlihazırda padişahın yaz 

mevsimlerini geçirdiği Yıldız Sarayının yakınındadır. Ayrıca fabrikayı genişletip 

ıslah etmek düşünüldüğü için, fabrikanın mevcut olan yerinde kalması Maarif 

Nezaretince uygun görülmemektedir. Zaten 15 Ocak 1911 tarihinden itibaren, 

fabrikanın Hazine-i Hassa ile alakası kalmamıştır. Fabrika arsası ile beraber Maarif 

Nezaretinin malıdır. Bunun için fabrikayı Fenerbahçe’de Fransızlara aitken devletçe 

el konulan okulun yakınındaki, Hazine-i Hassaya ait arsaya taşımak istemektedirler. 

Maarif Nezareti Yıldız Porselen ve Çini fabrikasının arazisi ile bu arsayı değiş tokuş 

yapmak istemektedir. Burada daha geniş olarak yeni bir fabrika inşa etmek 

planlanmaktadır. 

 

“Çini ve porselen fabrikası Yıldız sarayı hümayunı ittisalinde kâin olub zat-ı hazret-i 
padişahî yaz mevsimini Yıldız kasr-ı hümayununda imrar eylemekde olduklarına ve 
fabrikanın ihtiyac ile münasib bir tarzda tevsii ve ıslahı mutasavver bulunduğına nazaran 
fabrikanın orada ibkası nezaret-i çakerice muvafık görilememekde ve Maliye Nezaret-i 
Celilesine tebliğ idilmiş olan 2 Kanunisani 1326 tarihli iki bin üç yüz on üç numaroto 
tezkire-i samiye münderecatına nazaran badema Hazine-i Hassa ile irtibatı kalmayarak 
Müze-i Hümayun idaresi marifetiyle işletdirilmesi karin-i tasvib-i âli olduğı cihetle arsasıyla 
beraber nezaret-i çakeri malı olması derkar bulunan mezkûr fabrikanın Fenerbağçedeki 
Fransızlara aid olub hükümetce vaz-ı yed olunan mekteb ittisalinde Hazine-i Hassaya aid bir 
arsa ile mübadelesi ve fabrika-i hümayunın orada tevsian inşası tasavvur idilmekde 
olduğından…” 414 

                                                 
413 MF.MKT 1208/54, 12 Ramazan 1333, 12 Temmuz 1331, 25 Temmuz 1915. 
414 BOA Đ.MBH 19/1334.R.005, Rebiülevvel 1334, Kanun-i Evvel 1331, Aralık 1915. 
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Hazine-i Hassanın 9 Şubat 1916 tarihli cevabıysa, fabrikanın Yıldız Sarayı 

yakınında değil bahçesinde olduğu şeklindedir. Fabrika sarayın müştemilatındandır. 

Topkapı sarayının belediyece park yapılmış veya askeriyece kullanılmakta olan 

kısımları gibi, fabrikada Maarif Nezaretine tahsis edilmiştir. Bu tarz tahsis hiçbir 

zaman terk anlamına gelmeyeceği için, fabrika arazisinin Hazine-i Hassadan bir arsa 

ile değiştirilmesine imkân yoktur. Buna kanun müsaade etmemektedir.  

 

“…fabrika esasen Yıldız saray-ı hümayunı ittisalinde olmayub saray-ı hümayun 
bağçesi dâhilinde kâin ve saray-ı mezkûr müştemilatından madud bulunduğı gibi Topkapu 
saray-ı âlisi müteferriatından gerek şehremanetince park yapılmış olan gerek daire-i askeriye 
ile devair-i sairece birer suretle işgal ve istimal edilmekde bulunan mahaller misüllü 
zikrolunan fabrika dahi Maarif Nezaret-i Celilesine tahsis idilmiş olub bu tarz tahsisin ise 
hiçbir vakit terk mahiyetini haiz olamayacağı derkar bulunduğı ve binaenaleyh salifüz-zikr 
fabrika mahallinin emlak-ı hakaniyeden olan bir arsa ile mübadelesine imkân görülemediği 
ve nizamname-i mahsusa ahkâmı da buna müsaid bulunmadığı…” 415 

 

Hazine-i Hassanın bu olumsuz cevabına rağmen, Maarif Nezaretinin yeni bir 

fabrika kurma girişimi sonuçsuz kalmamıştır. Birkaç ay içerisinde fabrika inşaatıyla 

alakalı girişimler başlamıştır. Yeni fabrika inşası için ilk yapılansa, bir inşaat 

komisyonu kurulması olmuştur. Komisyon Darülmuallimat müdürü Hilmi Beyin 

başkanlığında olmak üzere; mimari şubesi müdürü Kemal Bey, Yıldız Porselen ve 

Çini Fabrikası müdürü Mesrur Đzzet Bey ve Müze-i Hümayunlar şube müdürü Recep 

Efendiden oluşmaktaydı. Komisyon ilk iş olarak fabrika inşaatını ve malzemeleri 

kontrol etmek için, bir müfettiş tayinine karar vermiştir. Uzmanlığı dolayısıyla Evkaf 

Nezareti inşaatında da görevlendirilmiş olan Carlo Efendi, 22 Mayıs 1916 tarihinde 

yevmiye 40 kuruşla bu göreve atanmıştır.  

 

“Fenerbağçede inşa olunacak çini fabrika-i hümayunı binasının inşaatına nezaret 
itmek üzere Nezaret-i Celileleri tarafından bir komiser bulundurılması malzeme-i inşaiyenin 
muayene ve teftişi nokta-i nazarından zaruri olduğından mezkûr vazifeye ihtisasına binaen 
Evkaf Nezareti inşasında istihdam idilmiş olan Carlo Efendinin mesarif-i zaruriyesine 
mukabil yevmiye kırk guruş itası suretiyle tayini hususına mucibince irade buyurılması 
babında.” 416 

  

                                                 
415 BOA Đ.MBH 19/1334.R.005, 5 Rebiülahir 1334, 27 Kanun-i Sani 1331, 9 Şubat 1916. 
416 BOA MF.MKT 1222/57, 9 Mayıs 1332, 22 Mayıs 1916. 
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12 Ağustos 1916 tarihinde inşaat komisyonu, Carlo Efendinin Rumi takvimle 

haziran ve temmuz aylarında pazar hariç her gün görevine devam ettiğini tespit 

etmiştir. Bunun için elli iki günlük yevmiye kendisine ödenmelidir.  

 

“Haziran 1332 mahı zarfında pazar günlerinden maada yirmi altı ve Temmuz 1332 
mahı zarfında da pazar günlerinden maada yirmi altı ki mahsuben elli iki gün muntazaman 
devam itmiş olan Carlo Efendinin raporlarını bit-tedkik yevmiyelerinin itası karargir oldı.” 
417    

 

19 Ağustos 1916 tarihli inşaat komisyonu toplantısında, Haik Zicibi’nin 

inşaat teslim süresini iki ay daha uzatma talebi görüşülmüştür. Hâlihazırdaki savaş 

durumu ve Haik Zicibi’nin inşaat komisyonunca da kabul edilen mazereti dolayısıyla 

inşaata iki ay da geç başlandığı için, kendisine verilen süre iki ay daha uzatılmıştır. 

Yani inşaat mukavelename tarihinden itibaren dört ay içerisinde, en geç 13 Aralık 

1916 tarihine kadar tamamlanacaktır.   

 

“Fenerbağçede derdest-i inşa bulunan çini fabrika-i hümayunı müteahhidi Haik 
Zicibi Efendinin müddet-i inşaat hitamına mebni iki mah müddet temdidi hakkındaki istidası 
ledel-müzakere hin-ü miyanemizde vuku bulan mazereti hasebiyle mukavelename tarihinden 
iki mah sonra işe başlamış olub ahval-i hazıra ve noksanların fazlalığı hasebiyle dahi iki mah 
daha temdidine karar virilmiş olmağla ol vechiyle mukavelename tarihinden dört mah 
mürurunda yani sene-i haliya Teşrin-i Sanisi nihayesinde teslim eylemeği deruhde itmiş 
olmasından elyevm dört ay müddet temdidine karar verildi.” 418 

 

Bu toplantıda ayrıca fabrika inşaatı için yapılması gerekenler görüşülmüştür. 

Fenerbahçe’deki fabrika inşaatı için, öncelikle arazide hafriyat çalışması yapmak 

gerekmektedir. Hafriyat inşası sırasında çıkacak taşlar, Haik Zicibi tarafından 

çıkartılacak ve ona ait olacaktır. Çıkan topraksa, Mimar Kemal Beyin seçeceği bir 

yere nakledilecektir. Hafriyatın bir metreküpü için Haik Zicibi’ye 15 kuruş 

ödenecektir.  

 

“Fenerbağçesinde inşa olunacak çini fabrikası mahallinin tesviye-i turabiyesi icab 
ittiği komisyon-ı acizanemizce görülmüş olmağla bundan tolayı hafriyat inşasınca zuhur 
idecek taş dahi mahallinden çıkarması inşaat müteahhidi Zicibi Efendi tarafından deruhde 
idilmiş olduğından zuhur idecek taş kendisine aid olacak ve toprağın mimar Kemal beğ 
tarafından irae olunacak mahallere nakl ile tesviye ve tevkimat ile yakışır bir mahal şartıyla 

                                                 
417 BOA MF.MKT 1241/47, 30 Temmuz 1332, 12 Ağustos 1916. 
418 BOA MF.MKT 1241/47, 6 Ağustos 1332, 19 Ağustos 1916. 
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bir metromikab mahallin hafri on beş guruş kabul itmiş olub fiyat-ı mezkure üzerinden 
hesabi dilerek tayin idecek bedel-i ameliyenin ifasından sonra tesviye ve itasına karar 
verildi.” 419 

 

Haik Zicibi Efendi 25 Ekim 1916 tarihinde, inşaat komisyonu başkanlığına 

yaptığı iş ve hak edişleriyle alakalı bir rapor sunmuştur. Bu raporda yaptığı işin 

maliyetini ve başlangıçta anlaştığından fazla yaptığı inşaat işleriyle alakalı bilgi 

vermiştir. Ayrıca aldığı parayı ve istihkakından artan miktarı da raporunda 

belirtmiştir.  

 

Tablo.15. Bir Metreküp Temel Duvar Đnşaatı Đçin Gereken Masraflar 
Masraf Kalemleri Gereken 

miktar 
Birim Fiyatı 
(Kuruş) 

Tutar 
(Kuruş) 

1 m3 taş 19 Çeki  3,25 61,75 
Kireç 1,5 Kantar 26 39,00 
Bir ambar kum   24 24,00 
Tuğla ya da tombak taşından hatıl 75 Tuğla 0,3 22,50 
Đşçilik   45,00 
%5 müteahhit karı    9,25 
Toplam   201,50 
Kaynak:  BOA MF.MKT 1222/57, 12 Teşrin-i Evvel 1332, 25 Ekim 1916. 

 

Bir metreküp temel duvarı inşaatının birim fiyatı konusunda bilgi veren Haik 

Zicibi, daha sonra inşaata yaptığı fazladan işler konusunda detaya girmiştir. Đnşaatın 

mukavelenamesine göre 250 m3 temel duvarı inşa etmesi gerekirken, 453 m3 temel 

duvarını fazladan örmüştür. Mukavelenamede 287 m3 temel hafriyatı yapması 

gerekirken, 550 m3 fazladan hafriyat yapmıştır. Yalnız fazladan yapılan bu iş 

mukavelenamenin yanlış hazırlanmasından mı, yoksa müteahhidin işgüzarlığından 

mı kaynaklandığı anlaşılamamıştır. Haik Zicibi devamında yaptığı işlerin detayına 

girerek hak ettiği miktarı hesaplamıştır. 420 

 

 

 

 

                                                 
419 BOA MF.MKT 1241/47, 6 Ağustos 1332, 19 Ağustos 1916. 
420 BOA MF.MKT 1222/57, 12 Teşrin-i Evvel 1332, 25 Ekim 1916. 
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Tablo.16. Haik Zicibi’nin Yaptığı Đşler Karşılığı Hak Ettiği Miktar 
Yapılan Đş Miktar (m3) Birim Fiyat 

(Kuruş) 
Tutar 
(Kuruş) 

Temel Duvar Đnşaatı 703 201,5 141.654 
Toprak Hafriyatı 837 16 13.392 
Toprak Düzlemesi 2800 15 42.000 
Tuğla Duvar Đnşaatı 210 340 71.400 
Toplam   268.446 
Kaynak: BOA MF.MKT 1222/57, 12 Teşrin-i Evvel 1332, 25 Ekim 1916. 

 

268.446 kuruşluk iş yapmış olan Haik Zicibi, 1916 yılı içinde parça parça beş 

kere para almıştır. Haziranda 150 lira, Temmuzda 400 lira, Ağustosta 300 lira, 

Eylülde 500 lira ve bu raporun onaylandığı 25 Ekim tarihindeyse 300 lira almıştır. 

Yaptığı işten aldığı para çıkartılınca, devletten 103.446 kuruş alacağı kalmaktadır. 

Maarif Nezaretinin mimarı Kemal Bey ise, 268.446 kuruş olarak hesaplanan masraf 

tutarını onaylamıştır. Fakat bu tutardan yüzde on oranında kesinti yapmıştır. 

Neticede devlet Haik Zicibi’nin alacağını 76.602 kuruşa düşürmüştür. 421  

 

Fenerbahçe porselen ve çini fabrikası müteahhidi Haik Zicibi Anadolu 

yakasında yeterli tuğla bulamadığı için, Darüleytamın Büyükdere şubesinden tuğla 

getirtmiştir. Darüleytam müdürlüğü ödeme yapılmadığı için, konuyu 31 Ekim 1916 

tarihinde fabrikanın bağlı olduğu Maarif Nezaretine bildirmiştir. Fabrika 

müteahhidine bin tanesi 265 kuruştan 77.000 tuğla teslim edilmiştir. Bunun bedeli 

20.405 kuruştur. Ayrıca bin tanesi kayıkla 42 kuruşa taşınan 30.000 tuğlanın, nakliye 

bedeli olan 1260 kuruşu da mavnacılar istemektedir. Toplam 21.665 kuruşun 

Darüleytam veznesine yatırılması gerekmektedir.  

 

“Haydarpaşada bağçe mektebi civarında müddehir tuğla olmadığından Darüleytamın 
Büyükdere şubesinden beher bini iki yüz altmış beş guruş hesabıyla çini fabrikası 
müteahhidine şimdiye kadar virilmiş olan yetmiş yedi bin tuğlanın merbut pusulada 
muharrer esmanı olan yirmi bin dört yüz beş guruşla otuz bin tuğlanın beher bini kırk iki 
guruşdan kayıkla nakliyesi olarak mavnacılar cemiyetince matlub bin iki yüz altmış guruşun 
Darüleytam veznesine teslimi hususının lazım gelenlere emr-ü havale buyurılması…” 422 

 

                                                 
421 BOA MF.MKT 1222/57, 12 Teşrin-i Evvel 1332, 25 Ekim 1916. 
422 BOA MF.MKT 1220/38, 2 Muharrem 1335, 18 Teşrin-i Evvel 1332, 31 Ekim 1916. 
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11 Ocak 1917 tarihinde Mimar Kemal Bey, Haik Zicibi’nin bir gün önce 

verdiği dilekçesini incelemiştir. Yapılan iş ve hak edişlerini hesaplamıştır. 299.862 

kuruşluk yaptığı işten, yüzde onluk depozito çıkartıldığında geriye 269.875 kuruş 80 

santim kalmaktadır. Bundan da şu ana kadar Haik Zicibi’ye ödenen 263.600 kuruş 

çıkartıldığında, 6275 kuruş 80 santim alacağı kalmaktadır.  423 

 

Tablo.17. Mimar Kemal Beyin Yapıldığına Dair Onay Verdiği Đşler 
Yapılan Đş Birim Fiyat 

(Kuruş) 
Tutar (Kuruş) 

700 m3 Temel Hafriyatı 16 11.200 
673,6 m3 Taş Temel Đnşası 170 114.512 
2800 m3 Toprak Düzlemesi 15 42.000 
440 m3 Tuğla Duvar Đnşaatı 270 118.800 
48 metre tül Mermer Basamaklar 250 12.000 
Toplam  299.862 
Kaynak: BOA MF.MKT 1241/47, 29 Kanun-i Evvel 1332, 11 Ocak 1917. 

 

Alacağından yüzde on kesinti yapılması üzerine, 24 Ocak 1917 tarihinde 

“Fenerbağçede çini ve porselen fabrika-i hümayunı inşaatı müteahhidi mimar Haik 

Zicibi” imzasıyla Maarif Nezaretine bir dilekçe sunmuştur. Kadıköy Fenerbahçe’de 

yapımını üstlendiği fabrika inşaatı için, 670.389 kuruş 70 santimlik bir ihale almıştır. 

Bunun 3000 lirasıysa, ihale şartlarına göre peşin verilecektir. Kendi hesabını alacağı 

bu peşin parayla, malzemeyi stok yapacağını düşünerek yapmıştır. Fakat bu 3000 lira 

kefil göstermesine rağmen, yine de peşin değil defaten verilmiştir. Elinde peşin 

parası olmadığı için malzemeyi ucuz fiyatla alamamıştır. Her taksitte para aldıkça, 

günden güne artan malzeme fiyatları yüzünden mağdur olmuştur. Bu durum inşaatın 

çabuk bitirilmesini de engellemektedir. Üstüne üstlük her taksitte aldığı paranın 

yüzde onu, makul bir sebep gösterilmeden kesintiye uğratılmaktadır. Haik Zicibi bu 

yüzde onluk kesintinin iptal edilerek, mağduriyetinin engellenmesini istemektedir.  

 

“Kadıköyünde Fenerbağçesinde yapılmakda olan çini ve porselen fabrika-i 
hümayununın inşaatı hususına 670.389 guruş yetmiş santim ba-mukavelename deruhde 
eylediğimde meblağ-ı mezkûrun 3000 lirası taraf-ı acizaneme peşinen virileceği meşrut 
bulunmasına nazaran bendelerinin dahi evvel tarihde malzemenin fiyatlarını ve bunları 
topdan iştira iderek iddihar idebileceği keşf iderek ana göre hesabımı yapub fabrikanın 

                                                 
423 BOA MF.MKT 1241/47, 29 Kanun-i Evvel 1332, 11 Ocak 1917. 
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inşaatını kabul itmiş idim hâlbuki marül-arz 3000 lira peşinen ita idilmediğinden ve ba-husus 
birde kefil gösterdiğim halde meblağ-ı mezbur yine defaten virildiğinden tolayı malzemeyi 
evvel tarihindeki fiyatlarla almakdan mahrum kalub her taksitde para alundukca yevmen fi 
yevmen artmış olan fiyatlarla ve parça parça iştiraya mecburiyet hâsıl olmuş ve bu ise tabi 
mağduriyet-i acizaneme mucib olduğından başka tesri-i inşaata dahi mani olmuşdır… 

…şimdide her taksitde virilmiş olan paranın yüzde onı harcırah mukabilinde ve bila-
sebeb-i makul tevkifi mutasavver bulundığı ecilden maruzat-ı acizaneme etrafıyla nazar-ı 
tedkik ve mütalaadan geçirilerek mezkûr yüzde on tevkifatdan sarf-ı nazar idilmesini ve bu 
suretle mağduriyetime meydan virilmeyerek icray-ı adalet buyurılmasını…” 424 

        

Đnşaat çok yavaş ilerlediği için komisyon 24 Şubat 1917 tarihinde Haik 

Zicibi’yi uyarmıştır. Üç gün içinde işi bitirebileceğine dair yazılı taahhüt vermesi 

kendisinden istenmiştir. Taahhüt verilmezse veya iş yine sürüncemede bırakılırsa, 

mukavelenamenin feshedileceği bildirilmiştir.  425 

 

Haik Zicibi ara verdiği inşaata, 19 Mart 1917 tarihinde yeniden başlamıştır. 

On beş gün sonra inşaatın ön kısmı tamamen, yan tarafları ise kısmen taban 

düzlemesine kadar yapılmıştır. Đnşaata devam edebilmek için, yaptığı 51 

metreküplük duvarın karşılığını talep etmektedir. Metreküpü 270 kuruştan 13.770 

kuruş hak ettiğini belirtip, parasının ödenmesini istemektedir. 

 

“Fenerbağçede inşaatını deruhde eylediğim çini ve porselen fabrika-i hümayununda 
ahiren işe mübaşeret eylediğim tarihden itibaren bu güne kadar yani on beş gün zarfında 
nakid tedariki içün çekilen bin sıkındıya rağmen inşaatın yüz ciheti kâmilen ve yan ciheti 
dahi kısmen taban tesviyesine kadar yapılmış olmağla inşaatın bu suretle devamı ve tesriine 
muvaffak olabilmekliğim için beher metromikabı iki yüz yetmiş guruşdan hesab eylediğim 
yapılan elli bir metromikab divarların bedeli bulunan on üç bin yedi yüz yetmiş guruşın 
taraf-ı kemteraneme itası hususına müsaadey-i aliyye-i adaletperverlerinin bi-diriğ 
buyurulmasını istiram eylerim.” 426 

 

Haik Zicibi’nin fabrika inşaatındaki son faaliyeti olan bu 51 metreküplük 

tuğla duvar inşaatı, Mimar Kemal Bey tarafından 47 metreküp olarak ölçülmüştür. 

Metreküpü 270 kuruştan 12.690 kuruş eden bu iş için, Haik Zicibi’ye yüzde on 

kesintiyle 11.421 ödenecektir. 

 

                                                 
424 BOA MF.MKT 1222/57, 11 Kanun-i Sani 1332, 24 Ocak 1917. 
425 BOA MF.MKT 1241/47, 11 Şubat 1332, 24 Şubat 1917. 
426 BOA MF.MKT 1224/72, 2 Nisan 1333, 2 Nisan 1917. 
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“Fenerbağçe çini fabrikası inşaatının ahiren müteahhidi tarafından kırk yedi 
metromikab tuğla divar vücuda getirildiği Nezaret-i Celile mimarı Kemal beğefendi 
tarafından ba-rapor tasdik idildiği cihetle imaliyesi olub beher metromikabı iki yüz yetmiş 
guruşdan ba-tesviye olduğı on iki bin altı yüz toksan guruşdan yüzde onı bit-tevkif on bir bin 
dört yüz yirmi bir guruşun tesviyesine karar verildi.” 427 

 

Đnşaat komisyonuna göre Haik Zicibi, geçen bir seneye yakın bir sürede işi 

sürüncemede bırakmıştır. Son üç aylık ek süredeyse, hemen hemen hiçbir şey 

yapmamıştır. Bu gerekçelerle, 26 Mayıs 1917 tarihinde Haik Zicibi ile olan 

mukavelename feshedilmiştir. Fabrika inşaatı ilk katın duvarları örüldükten sonra 

ilerleyememiştir. Bunda en büyük sebep ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamıdır.428 

   

Fabrika inşaatı durmuştur. Fakat Darüleytam müdürlüğü, Büyükdere 

imalathanesinden Haik Zicibi’ye verdiği tuğlaların parasının peşindedir. 8 Şubat ve 

28 Mart 1917 tarihlerinde Maarif Nezaretine iki kere daha yazı yazılmışsa da, bir 

netice alınamamıştır. Darüleytam müdürlüğü 31 Ağustos 1920 tarihinde, Maarif 

Nezaretine bir kere daha başvurmuştur. Bu başvuruda istenen miktar, Haik Zicibi 

Efendiye iki defada verilmiş olan 80.700 tuğlanın bedelidir. Bu bedel bin tanesi 320 

kuruş hesabıyla 26.784 kuruş olup, Maarif Nezaretinden talep edilmektedir. Dört 

sene önceki dilekçede talep edilen, ulaştırma bedeli bu sefer istenmemektedir. Belki 

ödenmiş, belki de artan meblağın içine dâhil edilmiştir. Tuğla başına artan ücret 

içinse, savaş şartlarında yükselen enflasyon hesaba katılmalıdır. Müdürlük bu parayı 

Maarif Nezareti kanalıyla isterken, yetimhanelerin durumu ülkenin genel ekonomik 

durumuyla bağlantılı olarak çok kötüdür, demiştir. Darüleytam müdürü bu paraya 

çok ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Dört gün sonra aynı dilekçe Maarif Nezaretinin 

fabrika inşaat komisyonu başkanlığına da gönderilmiştir. Buradan gelen cevaptaysa 

Fenerbahçe’deki fabrika inşaatının muhasebe kayıtlarının, Müze-i Hümayun 

müdüriyetince tutulduğu bildirilmiştir. Aradan dört yıl geçtiği için paranın ödenip 

ödenmediği hatırlanmamaktadır. Konu bu müdüriyetten sorulmalıdır. Darüleytam 

müdürlüğü 11 Eylül 1917 tarihinde, ilgili müdürlüğe de başvurmuştur. Bir hafta 

sonra gelen cevapta, Fenerbahçe’de yapımına başlanılan porselen ve çini fabrikasının 

inşaat süreci anlatılmıştır. Bu fabrikanın inşaatı için o sırada Darülmuallimat müdürü 

                                                 
427 BOA MF.MKT 1241/47, 7 Nisan 1333, 7 Nisan 1917. 
428 BOA MF.MKT 1241/47, 26 Mayıs 1333, 26 Mayıs 1917. 
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olan Hilmi Beyin başkanlığında, bir inşaat komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon 

inşaatın ihalesini Haik Zicibi Efendiye vermiştir. Kendisine inşaat komisyonu 

tarafından ihale bedeline karşılık olarak, parça parça ödemede bulunmuştur. 

Kendilerinde tuğla ve benzeri malzemelerin bedeline ait her hangi bir kayıt 

bulunmamaktadır. Đstenilen tuğla bedelinin, Darüleytam ile müteahhit arasında 

halledilmesi gerekmektedir.  

 
“ …Fenerbağçede mukaddema inşasına başlanılan çini fabrikası içün ol vakit 

Darülmuallimat müdiri bulunan Hilmi beğin taht-ı riyasetinde bir inşaat komisyon teşkil 
iderek mezkûr komisyonca inşaat Haik Zicibi Efendiye ihale idilmiş idi. Binaenaleyh 
mezkûr inşaat komisyonı ifadesiyle makam-ı aliy-i nezaretpenahilerinden şereftastir 
buyurılan tezakir üzerine ihale bedeline mahsuben müteahhide kalem kalem tediyat icra 
kılınmış olub tuğla ve malzeme-i saire esmanına dair irade-i acizanemce malumat 
olmadığının ve aranılan tuğla esmanının Darüleytam ile müteahhid beyninde halli iktiza 
ideceğinin muhasebe ifadesiyle arzına mücaseret kılındı…” 429 

 

2.7.5) SAVAŞ ŞARTLARINDA YAPILAN TELGRAF ĐZOLATÖRÜ 

ÜRETĐMĐ VE KAPANIŞ (1915-1921) 

 

Fabrikanın üçüncü ve son faaliyet dönemiyse, başlangıçtaki kuruluş amacının 

çok dışında bir üretim için gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nın zor 

şartları içerisinde bulunduğundan, Avrupa’dan telgraf haberleşmesi için gereken 

telgraf izolatörlerini getirtememekteydi. Porselenden yapılma bu izolatörler olmadan, 

askeri haberleşmenin devamı mümkün değildi. Bu durumda gerek Harbiye, gerekse 

de Posta ve Telgraf Nezaretlerinin ihtiyacı olan izolatörlerin, Yıldız Porselen ve Çini 

Fabrikasında imaline karar verilmiştir. Yalnız fabrikada mevcut olan fırınla, ayda en 

fazla 1000 adet izolatör imal etmek mümkündü. Bu miktarla ihtiyaç 

karşılanamayacağı için, fabrikaya daha büyük fırınlar inşa edilmesi gerekliydi. Bu 

inşaat işinin tamamlanabilmesi için 4000 lira gerekmekteydi. Daha sonra üretilecek 

izolatörlerin ücretinden mahsuplaşmak üzere; bu miktarın 3000 lirasının Harbiye 

Nezaretinden, 1000 lirasınınsa Posta ve Telgraf Nezaretinden karşılanmasına karar 

verilmiştir.  

 

                                                 
429 BOA MF.MKT 1241/47, 18 Eylül 1336, 18 Eylül 1920. 
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“Ahval-i hazıra tolayısıyla Avrupadan izalatör celbinde görülen müşkilat ve izalatör 
olmadıkca telgraf muhaberatının ve buna izafetle muhabere-i mühime-i askeriyenin temini 
mümkün olamayacağı nazar-ı itibara alınarak gerek Harbiye ve gerek Posta ve Telgraf 
Nezaretine muktezi izalatörlerin çini ve porselen fabrika-i hümayununda imal itdirilmesi 
kararlaşdırılmış ise de fabrikada mevcud olan furun ile şehri bin adedden ziyadesi imal 
edilemeyeceğine binaen ihtiyac derecesinde imalat vücuda getirilmek üzere büyük furunlar 
inşasına lüzum görülmüş ve bu uğurda sarfı icab iden dört bin liranın imal itdirilecek 
izalatörler esmanından bilaahir mahsubı icra olunmak üzere üç bin liranın Harbiye ve bin 
liranın da Posta ve Telgraf Nezaretlerinden itası kararlaşdırılmış olduğından …” 430 

 

Savaş şartlarında gereken bu ilave tahsisat, 5 Eylül 1915 tarihinde Meclisi 

Vükelada görüşülmüştür. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının o yılki tahsisatına 

410.000 kuruş ilave edilmesine dair, bir kanun teklifi kabul edilmiştir. 431 Kanun 

teklifi Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının, o an bağlı olduğu Maarif Nezaretinin 

1331 (1915-1916) bütçesine yapılacak ilaveyle ilgilidir. Nezaretin bütçesinin on 

ikinci bölümünün beşinci çini fabrikası masrafları maddesine 100.000 kuruş, altıncı 

sabit tesis masrafları maddesine 310.000 kuruş olağanüstü tahsisat olarak ilave 

edilmiştir.  

 

“ Madde.1.Maarif Nezaretinin bin üç yüz otuz bir senesi büdcesinin on ikinci 
faslının beşincisi çini fabrikası mesarifi maddesine yüz bin ve altıncı mesarifat-ı tesisiye 
maddesine üç yüz on bin guruş tahsisat-ı fevkalade olarak ilave olunmışdır.” 432 
 

Đzolatör imali için gereken bütçenin padişah tarafından onaylanmasından beş 

gün sonra, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası son imalat görevini yerine getirmeye 

başlamıştı. Fabrikada görevli otuz iki personel bulunmaktaydı. Fabrika yönetimi 

şehremanetine yazdığı dilekçeyle, fabrikanın aylık ihtiyacı olan dört teneke gaz ve 

gece nöbetçileri için on okka ekmek istemiştir. 433 Bir yandan fabrika çalışmasına 

devam ederken, diğer yandan 1915 kışı da yaklaşmaktaydı. Fabrikanın ısıtılması ve 

yakıt ihtiyacı için gereken kömür, bütün stokun askeriyenin tekeline verilmesi 

dolayısıyla temin edilememekteydi. Maarif Nezareti bu ihtiyacı gidermek için, Yıldız 

Porselen ve Çini fabrikasının da aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ihtiyacını 

toptan belirterek Harbiye Nezaretinden görüş istemiştir. Bu kurumların senelik 

                                                 
430 BOA Đ.MMS 199/1333.L.20, 23 Ağustos 1331, 5 Eylül 1915. 
431 BOA MV 241/107, 25 Şevval 1333, 23 Ağustos 1331, 5 Eylül 1915. 
432 BOA MF.MKT 1211/68, 28 Şevval 1333, 26 Ağustos 1331, 8 Eylül 1915. 
433 BOA MF.MKT 1212/4, 4 Zilkade 1333, 31 Ağustos 1331, 13 Eylül 1915. 



 155 

ihtiyacı 520 ton maden kömürü ve 470 ton kok kömürüdür. Maarif Nezareti bütün 

ihtiyacın birden giderilmesi zor olduğundan, aydan aya karşılanmasını talep etmiştir. 

Her ay ne kadar kömür verilebileceği Harbiye Nezaretine sorulmaktadır.  

   

“Maarif ve Posta Nezaretleri devairiyle mekatib-i leyliyenin ve çini fabrikası ve 
matbaa-i amire gibi bazı müessesatın teshini içün sene-i haliyada asgari hesabla beş yüz 
yirmi ton maden kömürine ve dört yüz yetmiş ton da kok kömürine ihtiyac bulunduğı 
anlaşılmış ve Đstanbul dâhilindeki kömürlerin kâffesine cihet-i askeriyece vaz-ı yed idildiği 
cihetle… 

…mezkurul-mikdar kömürin ay üzerine tevziatının icrasıyla beher mah müessesat-ı 
mezkureye ne mikdar kömür virilebileceğinin tayin itdirilmesi…” 434 

 
 

Harbiye Nezaretinden 16 Ekim 1915 tarihinde gelen cevaptaysa, belirtilen 

müesseselerin ihtiyacı için kömür geldikçe 80 ile 100 ton arasında Ereğli maden 

kömürü verilecektir. Kok kömürü içinse sadece elden gelenin yapılacağı 

bildirilmiştir.  

 

“Maarif ve Posta Nezaretleri devairiyle mekatib-i leyliye ve müessesat-ı sairenin 
kömür ihtiyacının temini içün kömür vürud itdikce seksen ile yüz ton Ereğli maden kömüri 
ita idilmesi sevkiyat idaresine bildirilmiş ve kok kömüri içinde imkân dairesi içinde içinde 
muamele-i lâzıme ifası hakkında karargâh-ı umumi on birinci kömür şubesine işar idilmiş 
olduğından…” 435 

 

Ülke savaş ortamında bulunduğu için her şey, hatta ekmek bile zorlukla 

bulunmaktaydı. 28 Ağustos 1916 tarihinde gece mesaiye kalacak çalışanları için, 

fabrika yönetimi Beyoğlu belediye müdürlüğünden yirmi okka ekmek istemiştir. 

“Yıldızda kâin çini fabrika-i hümayunı müstahdemininin bu gice ifay-ı vazife 

eylemeleri mukarrer olduğından yirmi kıyye ekmek itası…” 436 

 

Đhtiyaçlar zor karşılandığı gibi, çalışanların maaşlarında da gecikmeler 

yaşanmaktaydı. 13 Kasım 1916 tarihinde Maliye Nezaretine başvuran fabrikanın 

fırıncı başı Osman Efendi, kızlarının okul ücretiyle elbise ve benzeri masrafları için 

                                                 
434 BOA MF.MKT 1212/14, 29 Zilkade 1333, 27 Eylül 1331, 10 Ekim 1915. 
435 BOA MF.MKT 1212/14, 7 Zilhicce 1333, 3 Teşrin-i Evvel 1331, 16 Ekim 1915. 
436 BOA MF.MKT 1218/56, 15 Ağustos 1332, 28 Ağustos 1916. 
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paraya çok şiddetli ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Bunun için gecikmiş maaşından 

uygun bir miktarın ödenmesini talep etmektedir.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı furuncıbaşısı Osman Efendi kerimelerinin mekteb ücreti 
elbise vesair levazımı içün paraya eşedd ihtiyacı olduğından bahisle maaşat-ı 
mütedahilesinden mikdar-ı münasibin tesviyesi esbabının istihsalini bil-müracaa ifade 
eylemiş…” 437  

 

Mesrur Đzzet Bey hammadde konusunda çeşitli bölgelerde çalışmalar yaparak, 

ülkede kaolinin mevcut olduğunu hükümete inandırmıştı. Neticede yüz binlerce 

izolatör imal edilerek, savaş ortamında bulunan ülkenin sıkıntısı giderilmiştir. Bu 

dönemde fabrika ürünleri üzerinde ilgi çekici bir değişiklik de yapılmıştı. Fabrikanın 

ilk senelerinde yalnızca çok özel porselenlerin arkasına vurulan Ay yıldız, tarih ve 

yapıldığı yılın son iki sayısı ile yerli toprak yazısı pek çok ürünün arkasına 

yazılmıştır.  438    

 

  Devlet zor şartlar altında çalışan fabrikanın tahsisatına, 19 Şubat 1917 

tarihinde 30.000 kuruş ek yapmıştır. “1332 senesi maarif büdcesinin onikinci faslının 

beşinci çini fabrikası mesarifi maddesine tahsisat-ı munzamm olarak otuz bin guruş 

ilave olunmışdır.” 439 

  

Mesrur Đzzet Bey 4 Eylül 1917 tarihinde Maarif Nezaretine sunduğu 

dilekçeyle, fabrikanın tahsisatının yetersiz olmasından dolayı çalışamadığını 

belirtmiştir. Bu tahsisatın arttırılabilmesi de, şimdilik çok mümkün 

gözükmemektedir. Savaş ortamından dolayı her şey zorlukla ve çok pahalı olarak 

temin edilebilmektedir. Hammadde ve yakıt temin edilemediğinden, sadece 

öğrencilere teorik dersler verilebilmektedir. Kendisinin isteği Fenerbahçe’de birinci 

kat duvarları inşa edilmiş olan fabrikadan, mevcutlarına yetecek kadar bir kısmının 

üstünün geçici olarak kapatılmasıdır. Bu yapılamazsa fabrikanın yanındaki hastane 

haline getirilmiş olan çinicilik okulu, tahliye edilip kendilerinin kullanımına tahsis 

edilmelidir. Bunlardan birisi yapıldığı takdirde, bütün çalışanlarla beraber Yıldız 

                                                 
437 BOA MF.MKT 1220/62, 16 Muharrem 1335, 31 Teşrin-i Evvel 1332, 13 Kasım 1916. 
438 Kocabaş, Porselencilik Tarihi, s.68. 
439 BOA DUĐT 80/72, 26 Rebiülahir 1335, 6 Şubat 1332, 19 Şubat 1917. 
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fabrikasında kullanamadığı büyük fırının tamiri için bir miktar ateş tuğlası imal 

edebilecektir. Ayrıca yeni fabrikadaki fırının inşasına başlayabilecektir. Sipariş 

edilen makinelerin kullanımı için yerler düzenleyip, daha sonrası için zaman 

kazanmayı planlamaktadır. 

 

“Mesarif-i müteferrika tertibimiz fabrikamızın küşadından beri tezayid itmemiş ve 
şimdilik tezyidi ise mugayir-i kanun bulunmuş olmasına ve her bir şeyin nedret ve âli fiyatla 
bulunmasına binaen odun ve maden ve saire tedariki kabil-i imkân olamayacağı ve bu 
münasebetle bir iş vücuda getirilemeyeceği tabi olduğından yalnız talebelerimizin mucib-i 
istifadeleri içün çini ve porselene aid dersler tatbikatıyla iştigal olunmaktadır müsaade 
buyurıldığı takdirde Fenerbağçede birinci kat hizasına kadar inşa idilmiş olan fabrika 
divarlarından istiabımıza kâfi bir kısmın üzeri barınabilecek bir suretde muvakkaten 
kapadılmasına veya hastahane haline ifrağ idilen mekteb kısmının tahliye kılınmasına 
himmet buyurıldığı takdirde zamandan bil-istifade bilumum müstahdemin ile burada istimale 
gayr-i salih bulunan büyük furunın hedmi ve bir mikdar kâfi ateş tuğlası imaliyle oradaki 
furunın inşasına mübaşeret idilmesi ve sipariş kılınan makinelerin vazına mahsus mahaller 
tertib ve tanzimiyle bilahire zamandan istifade cihetine gidilmesi…” 440 

 

Maarif Nezaretinden gelen cevaptaysa, inşaatın geçici bir çatıyla kapatılması 

uygun görülmemiştir. Đçinde fazla hasta barınmayan okul binasının boşaltılıp 

kullanılması daha münasiptir. Konunun Harbiye Nezaretinden sorulmasına karar 

verilmiştir.  

 

“Çini fabrika-i hümayunı mektebi binasının bir kısmı muvakkaten hastahane ittihaz 
idilerek elyevm derununda pek az mikdarda hasta bulunmasına ve mezkûr binanın şu sırada 
lüzumı olmasına binaen derununda bulunan hastaların askeri hastahanelerine nakliyle 
tahliyesi lüzumunın icab idenlere emr-ü tebliğ buyurılması babında.” 441   

 

Konu Harbiye Nezaretine sunulduktan sonra Yıldız Porselen ve Çini 

Fabrikası müdürü Mesrur Đzzet Bey, 23 Aralık 1917 tarihinde Maarif Nezaretine 

daha detaylı bir rapor sunmuştur. Fabrikadaki büyük fırın üretime imkân vermeyecek 

derecede yıkık döküktür. Yeni ürün imal edemedikleri için, zamanlarını ellerindeki 

ürünlerin süslemesi ve öğrencilere teorik dersler vererek geçirmektedirler. Yıldız 

fabrikasında yeni bir fırın inşası için harcayacak para şimdilik yoktur. Hastane haline 

çevrilen okul binası tahliye edilirse, Yıldız fabrikasını oraya taşımak istemektedirler. 

                                                 
440 BOA MF.MKT 1233/16, 4 Eylül 1333, 4 Eylül 1917. 
441 BOA MF.MKT 1233/16, 18 Eylül 1333, 18 Eylül 1917. 
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Burada ateş tuğlaları imaliyle yeni fırınlar inşa edeceklerdir. Ayrıca daha sonra 

gelecek makineler için hazırlık yapacaklardır.   

 

“Fabrikamızda mevcud büyük furun muvafık-ı matlub eşya vücuda getiremeyecek 
derecede harab ve mail-i inhidam bir halde bulunması imalata mani olduğından zamanımızı 
mevcud eşyaları tezyin ve tezhib ile beraber talebelerimize mevcud istifade dersleri virmekle 
imrar eylemekdeyiz binaenaleyh şimdilik bulunduğımız mahalde müceddiden furun inşasına 
sarf idilecek gali bir mesarif muvakkat bir zaman içün caiz görülemediğinden ve evvelce de 
420 numaro ve 4 Eylül 1333 tarihle takdim kılınan tezkire-i acizide arz olundığı vechiyle 
hastahane haline ifrağ olunan Fenerbağçede kâin mekteb binasının bir an evvel tahliyesine 
müsaade-i aliyye-i cenab-ı nezaretpenahileri erzan buyurıldığı takdirde fabrikamız mahal-i 
mezkûra nakil ile lazım gelen ateş tuğlaları imal ve yeni furunlar inşası ve makinelere 
mahsus mahal ihzarı ile vakt-i sanayi eylemekliğimiz hususı rey-i aliy-i cenab-ı 
padişahîlerine menutdır…” 442       

 

23 Mart 1918 tarihinde Harbiye Nezaretinden, okul binasının tahliye talebi ile 

ilgili cevap gelmiştir. Seferberliğin başında Fenerbahçe’de rahip ve rahibelere ait iki 

adet okula, hastane yapılmak üzere el konulmuştur. Her biri yüz elli hasta kapasiteli 

bu binaların boşaltılması, esas hastanelerde yer olmamasından ve Anadolu yakasında 

hastaneye şiddetle ihtiyaç olmasından dolayı mümkün değildir.  

 

“Seferberlik ibtidasında Fenerbağçede rahib ve rahibelere aid iki mektebin hastahane 
ittihaz idilmek üzere işgal idildiği ve her biri yüz elli hasta istiab iden bu binaların diğer esas 
ve muhaddes hastanelerde yer olmaması ve bilcümle Anatolı tarafında hastahaneye pek 
ziyade ihtiyac bulunması hasebiyle tahliyelerine imkân olmadığı Harbiye Nezaret-i 
Celilesinden cevaben bildirilmiş olmağla beyan-ı malumat olunur efendim.” 443 

 

28 Şubat 1918 tarihinde fabrika çalışanları Maarif Nezaretine bir dilekçe 

sunmuşlardır. Bu dilekçede anlatılan temel sorun fabrika çalışanlarının işsiz 

kalmasıdır. Savaşın ilk yıllarındaki telgraf izolatörü imaliyle, ülkenin ihtiyacı 

karşılanmıştır. Fakat fabrikada çalışanlara iş verilmesi gerekmektedir. Tabak ve 

benzeri bazı eşyalar imal edilmek istense de, hammadde bittiği için çalışanlar 

fabrikaya boşu boşuna gidip gelmektedirler. Sapanca’nın Dereköyü’nde bol miktarda 

hammadde bulunmuştur. Bu madene müracaat edildiği takdirde, hem fabrika gelişir 

hem de çalışanlar işsiz kalmamış olur. 444 

                                                 
442 BOA MF.MKT 1233/16, 23 Kanun-i Evvel 1333, 23 Aralık 1917. 
443 BOA MF.MKT 1233/16, 23 Mart 1334, 23 Mart 1918. 
444 BOA MF.MKT 1233/5, 28 Şubat 1334, 28 Şubat 1918. 
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Bu dilekçeden kısa bir süre sonra fabrika müdürü Mesrur Đzzet Bey, kendisi 

nezarete bir rapor sunmuştur. Bu raporda çalışanların dilekçe vermelerindeki 

sebepler açıklanmıştır. Bunlar maaşlarının gayet düşük ve yiyeceklerinin bitmiş 

olmasıdır. Ayrıca askeri işçi olarak fabrikaya ayrılanlara verilen tayın bedeli, yol 

parasına bile yetmemektedir. Kendilerinin erzak talebine dair dilekçeyi hükümete 

sunmuşsa da, bu talep Harbiye Nezaretince reddedilmiştir. 

 

“Fabrikamız talebe ve müstahdeminden bazılarının merbut istidanameyi takdimden 
maksadları ifadeleri vechiyle maaşlarının gayet dûn ve bir kısmı asker olarak terk 
idildiklerinden aldıkları tayın bedelatının mesarif-i rahiyyelerine bile kifayet idememesinden 
ve ahiren de erzakdan mahrum olmalarından neşet itmişdir. Birkaç gün akdem erzak talebine 
dair virdikleri istida ile ricalarının ismen buyurılması hususında istirhamatımı havi tezkire-i 
aciziyi taraf-ı devletlerine takdim idilmiş ve bilahire Harbiye Nezaret-i Celilesince şayan-ı 
kabul görilmeyerek ibtal idilmiş…” 445 

   

Çalışanların iddiasının aksine, en birinci sorun fabrikanın fırınının çatlak 

olmasıdır. Bununla iş görülme şansı yoktur. Bu durumu Maarif Nezaretinin mimarı 

Kemal Bey de onaylamaktadır.  

 

“Furunın yirmi sene daha mütehammil olduğı hakkındaki beyanat cahilane iddiadır 
çünkü furunın çatlakları setr olunamayacak derecede cesim olub bununla iş görilemeyeceği 
Nezaret-i Celileleri mimarı Kemal beğ tarafından dahi tasdik olunmışdı.” 446 

 

Hammadde yokluğu tabi ki önemli bir sorundu. Kendisi bu ihtiyacı gidermek 

için ülke çapında araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarında bir yandan da 

öğrencilere madenleri tanıtmıştır. Neticede üretim için gerekli bütün madenleri ülke 

içinde bulmuşsa da, feldspatı uygun kalitede bulamamıştır. Fakat daha sonra Đzmit, 

Yalova, Sapanca ve Çanakkale’den; bazı maden mütehassısları feldspatın kaliteli 

örneklerini eline ulaştırmışlardır. Fakat esas sorun paradır. Birinci Dünya Savaşının 

sonuna doğru gelindiği bu dönemde, fabrika tahsisatından işçi ücretleri çıkarıldıktan 

sonra geriye çok az para kalmaktadır. Geriye kalan 200.000 kuruş civarındaki 

parayla, ne maden çıkartılabilir ne de tam kapasite çalışacak bir fırının odun ihtiyacı 

karşılanabilir. Bütün bu sebeplerden dolayı bir senedir fabrika üretimde 

bulunamamaktadır. Fenerbahçe çinicilik okulunun tahliyesi veya inşası devam eden 

                                                 
445 BOA MF.MKT 1233/5, 16 Mart 1334, 16 Mart 1918. 
446 Aynı belge. 
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Fenerbahçe çini fabrikasının bir an önce barınabilecek bir şekle sokulması 

gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar çabuk bu fabrika tamamlanmalıdır. Eğer bu 

mümkün olmazsa, en azından Yıldız fabrikasının fırını tamir edilmelidir. Bu tamirat 

yeni fabrikanın inşaatı tamamlanana kadar, Yıldız fabrikasının boş kalmasını 

engelleyecektir.   

 

“…az zaman zarfında cüzi masrafla maiyet-i aciziyemi alarak tağlarda tolaşub hem 
maden tahriyatı hakkında talebeyi irşad hem de madenlerin umumunı matlub-ı vechiyle keşf 
ve tedarike muvaffak oldığım halde yalnız feldspatın henüz matluba muvafık olanını elde 
idemedim hususıyla Đzmit, Yalova, Sapanca ve Çanakkale havalisinde bazı maden 
mütehassısları vasıtasıyla celb itdirdiğim feldspat matluba muvafık ise de evvelce takdim 
kılınan tezkire-i acizideki maruzatım vechiyle yevmiyeler ihrac idildikten sonra mesarif-i 
müteferrikamız ancak iki yüz bin kusur guruşı tecavüz itmemekde olduğından meblağ-ı 
mezburla ne bir maden ihrac idilebilecek ve ne de teferruatıyla bir furun ihrakına kâfi toksan 
çeki kadar hatab mubayaa olunabilecekdir. Hususıyla bir seneden berü matluba muvafık eşya 
vücuda getirilmesi maruzat-ı acizi vechiyle mümkün olamadığından Fenerbağçe mektebin 
tahliye veya fabrikanın barınabilecek bir hale ifrağı hakkında bendeleri mükerreren 
istirhamda bulunmağa mecbur eylediler: Maruzat-ı acizanem nazar-ı dikkate alınarak sürat-ı 
mümkine ile Fenerbağçedeki fabrika ikmal oldığı ve bunun şimdilik mümkün olamadığı 
takdirde şimdik fabrikadaki furunın hiç olmazsa tamiratı icra idildiği suretde fabrikanın 
muattal kalmayarak yeni fabrikanın ikmaline kadar oldukca mühim… idebileceği 
maruzdır…” 447  

 

Tablo.18. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nın 1336 Yılı (1920-1921) Malzeme 
Temin Hesapları (Borç)  
Konu Tutar 

(kuruş) 
Tarih 

Sapanca’dan getirtilecek kum bedeli için verilen  6000 7 Nisan 1920 
Satın alınacak eşya bedeli için devriye akçesi 5000 3 Temmuz 1920 
Satın alınacak malzeme bedeli için verilen  23.835 30 Eylül 1920 
Satın alınacak eşya hesabına karşılık verilen  3360 27 Kasım 1920 
Satın alınacak eşya bedeli için verilen 8500 12 Aralık 1920 
Mösyö Mina(?) vasıtasıyla satın alınacak eşya 
bedeline karşılık kendisine verilen  

30.000 16 Şubat 1921 

Toplam 76.695  
Kaynak: BOA HH.d.8929, s.23. 

 
 
 
 
 

                                                 
447 BOA MF.MKT 1233/5, 16 Mart 1334, 16 Mart 1918. 
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Tablo.19. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nın 1336 Yılı (1920-1921) Malzeme 
Temin Hesapları (Alacak) 
Konu  Tutar 

(kuruş) 
Tarih 

Sapanca’dan satın alınan kum bedeli 6000 4 Mayıs 1920 
Satın alınan malzeme bedeli  4335 20 Ekim 1920 
Satın alınan eşya bedeli 3360 13 Aralık 1920 
Harcanmadan iade edilen meblağ 28.000 29 Aralık 1920 
Karşılığı henüz geri dönmeyen meblağ 35.000 28 Şubat 1921 
Toplam 76.695  
Kaynak: BOA HH.d.8929, s.23. 

 

Tablo.20. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nın 1337 Yılı (1921-1922) Malzeme 
Temin Hesapları (Borç) 
Konu Tutar 

(kuruş) 
Tarih  

Önceki yıldan devreden karşılığı henüz geri 
dönmemiş meblağ 

35.000 1 Mart 1921 

Fabrika için kaolin madeni vesaire satın alınması için 
verilen meblağ 

53.939 9 Temmuz 1921 

Toplam 88.939  
Kaynak: BOA HH.d.8929, s.30. 

 

Tablo.21. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası’nın 1337 Yılı (1921-1922) Malzeme 
Temin Hesapları (Alacak)  
Konu Tutar 

(kuruş) 
Tarih  

Fabrika için Mösyö Mina(?) vasıtasıyla Avrupa’dan 
getirtilen kaolin, boya ve alet edevat bedeli olarak 
muhtelif tarihlerde verilen meblağ  

83.939 1 Ekim 1921 

Karşılığı henüz geri dönmeyen meblağ 5000 28 Şubat 1922 
Toplam 88.939  
Kaynak: BOA HH.d.8929, s.30. 

 
Fabrika müdürü Mesrur Đzzet Beyin son raporundan yedi ay kadar sonra, 

1.Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin mağlubiyeti ile sona ermiştir. Yenilgi ve 

Đstanbul’un işgali neticesinde, bu raporda belirtilen Fenerbahçe’deki fabrika inşaatı 

asla tamamlanamamıştır. Şartlar gereği Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının faaliyeti 

de zayıflamıştır. 1918 yılında 200.000 kuruş civarında olan fabrikanın malzeme ve 

hammadde bütçesi, 1920’de 76.695, 1921 yılı içinse 88.939 kuruştur. Fabrikanın 
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faaliyeti ile ilgili ulaşılabilen son kayıtsa, 1 Ekim 1921 tarihli fabrikaya malzeme 

alındığına dair muhasebe kaydıdır. Fabrika bu tarihten sonra terk edilmiştir.  

 

Amerika’da seramik doktorası aldıktan sonra Sümerbank’ta çalışmaya 

başlayan Şahap Kocatopçu, fabrikanın bu terk edilmiş durumunu şu cümlelerle tasvir 

etmektedir. Kendisi 1940’larda bu fabrikayı ziyaret etmiştir: 

 

“Beni bir zatla beraber Yıldız Sarayına gönderdi. Fabrikayı gördüm. Đnsan çok tuhaf 
oluyor. Zamanın örümcek ağlarıyla etrafı sardırdığı ve zamanı durdurduğu bir eseri 
seyretmek insana çok ürküntü veriyor. Etrafta bütün kalıplar… Kalıpların içinde kurumaya 
terk edilmiş parçalar. Fırından bisküit olarak çıkmış parçalar ve fırınların etrafında 
tezgâhlar… Bütün bunları uzun uzun seyrettim. Ve büyük bir heyecanla, tarihin bize 
devrettiği bu güzel eserin olgunlaştırılması ve geliştirilmesi bakımından bir şeyler yapabilir 
miyim diye heyecanlandım. Fırınların içi çalışmaya hazır bir vaziyetteydi. Ve hatta fırınları 
kapayan tuğlalar bile hemen yanı başında duruyordu. Yani, sanki muayyen bir anda 
durdurup terk etmişler… Tahrip yoktu…” 

 

1944 yılının sonlarında fabrikanın içindeki kalıplar, yarı pişmiş 3000 tabak ve 

vazolar Đstanbul defterdarlığı tarafından 1350 liraya bir antikacıya satılmıştır. Fabrika 

binasıysa 1 Ocak 1962 tarihinde, Sümerbank tarafından “Sümerbank Yıldız Porselen 

Sanayi Müessesesi” adıyla yeniden açılana kadar kapalı kalacaktır. 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                 
448 Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini 
Fabrikası, s.117-118, 120.  



 163 

3) ÖZEL FABRĐKALAR 

 

Özel girişimin en önemli hareket kaynağı kar elde etmektir. Porselen ve çini 

fabrikası kurmak isteyen özel girişimcilerde, bu gayeyle hareket etmekteydiler. Bu 

amacın en araçları ise, kısmi ölçülerde de olsa rekabetten korunmak ve masrafları 

mümkün olduğunca azaltmaktır. Fabrika kurmak isteyen girişimciler, rekabet 

konusunu imtiyaz talebiyle halletmek istemişlerdir.  Kuracağı fabrika için imtiyaz 

alan girişimci, belirli bir bölge ve belirli bir zaman dilimi için tekel hakkı 

kazanmaktaydı. Đmtiyaz sahibi her ne kadar bölgesinde çalışan esnafın faaliyetine 

müdahalede bulunamasa da, sektöründe ikinci bir fabrikanın kuruluşunu 

yasaklatmaktaydı. Bu kısmi tekel hakkının yanında, fabrika kuracak girişimcilere 

maliyetlerini azaltabilmeleri için önemli vergi ayrıcalıkları da sağlanmaktaydı. 

Fabrikanın kuruluşu sırasında gereken her türlü alet ve makine, ülkeye gümrüksüz 

sokulmaktaydı. Hammadde temini için devlet arazisinden ücretsiz çıkartılmasına izin 

vermek veya satın alımından vergi istememek gibi kolaylıklar sağlanmaktaydı. 

Ayrıca fabrika mamulâtının yurtiçine veya yurtdışına satışından, gümrük vergisi 

talep edilmemekteydi. Bazen fabrika inşası için devlet bedelsiz arsa bile tahsis 

etmekteydi. Osmanlı Devleti’nin girişimcilere bütün bu imkânları sağlamasındaki 

amaç, ülkenin sanayileşmesini başarabilmekti.  

 

Tanzimat fermanından sonra ülke üzerindeki kontrolünü arttırmaya başlayan 

Osmanlı Devleti, yerel güçlere kaptırılan bazı ekonomik faaliyetleri de kendi 

denetimi altına almayı başarmıştı. Bu güçle beraber ülkenin imarı da devletin ana 

politikalarından biri olmuştur. 1840’lı yıllarda bu politikayı gerçekleştirmek için 

Osmanlı Devleti, bütçeden 75 milyon kuruş ayırmıştır. Bu miktar devrin bütçesinin 

yaklaşık sekizde birini oluşturmaktadır. Artık devletin uygulamalarında sadece mali 

değil, iktisadi kaygılar da ağırlık kazanmaya başlamıştı. Devletin imarı ve iktisadi 

gelişimi için ayrılan bu bütçenin yaklaşık üçte ikisiyse, devlet fabrikalarına tahsis 

edilmiştir. 1   

                                                 
1 Güran, “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları”, s.235-236. 
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Osmanlı Devleti sanayileşmeye ve yeni fabrikalar kurmaya çalıştığı 

1840’larda, özel girişimleri desteklemeyi de ihmal etmemiştir. Devlet genel iktisadi 

hayatın gerekliliklerinin ancak sanayileşerek sağlanabileceği kanaatini taşıdığı için, 

özel sektörün fabrika kurup işletmesini teşvik etmiştir. Bu teşvik Tanzimat’ın 

ilanından sonra uygulamaya konan ülkenin imarı politikasına da uygundur. 2 

 

Devlet yeri geldikçe sanayileşmeye verdiği önemi, imtiyaz görüşmelerinde 

dile getirmiştir. 30 Aralık 1885 tarihinde Salih Münir Beyin imtiyaz talebi için 

Meclisi Vükelada yapılan görüşmede, imtiyaz talibiyle devlet arasında ihtilafa sebep 

olan husus konuşulmuştur. Đhracat gümrüğü konusundaki bu ihtilafta, sanayi 

tesislerinin Osmanlı Devleti içinde yaygınlaştırılmasının önemi dolayısıyla Salih 

Münir Bey lehine karar verilmiştir.  

 

“…müşarünileyh bu müsaadenin emsaline muvafık olduğından bahisle itası 
talebinde olmasıyla buna dair kaydın ibka idilüb idilmemesi reye talik olunub vakıa bu 
makule fabrikaların samiye-i saadetvaye-i hazret-i padişahîde memalik-i Osmaniyede 
vücuda getürülmesi arzu olunur mevaddan ve binaenaleyh bu misüllü fabrikalar tesisiçün 
imtiyaz itası iktizay-ı halden olduğına ve işbu fabrika masnuatından harice gönderileceklerin 
resm-i gümrükden muafiyeti dahi muvafık-ı hal ve emsal bulundığına binaen…”  3 
 

 18 Şubat 1894 tarihinde Mimar Yanko Beyin imtiyaz talebini görüşen 

hükümet, talebi desteklemeye karar vermiştir. Çünkü bu tarz sanayi girişimlerinin 

desteklenip, yaşatılması ülkenin faydasınadır. 

 

 “…sanayi-i dâhiliyenin temin-i terakkisi ve alel-husus bu makule sanayi-i 
mühimmenin ihyası lâzımeden ve bu maksada hidmet itmek teşebbüsünde bulunanların 
mazhar-ı teshilat-ı mümkine olmaları iktizay-ı maslahattan olduğı… 4   

 

3.1) GELĐŞĐM SÜRECĐNDEKĐ ĐMTĐYAZ SĐSTEMĐ 

 

1. Meşrutiyet sonrası en mükemmel formuna ulaşan imtiyaz sistemi, devletin 

Tanzimat döneminden beri girişimcilere tatbik ettiği bir metottur. Farklı alanlarda 

uygulanabilse de, fabrika kurmak isteyen girişimciler için sistemin uygulanışı; belirli 
                                                 
2 Kala, “Osmanlı Devletinde Sanayileşmenin Đlk Yıllarında Özel Fabrikalar”, s.109. 
3 BOA ŞD 2500/36, 23 Rebiülevvel 1303, 30 Aralık 1885. 
4 BOA A.DVNS.MKLT.d.7.s.95. 
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bir bölgede ve belirli bir süre için aynı sektöre ait ikinci bir fabrikanın kuruluşunun 

yasaklanması şeklindedir. Đlgili esnafın faaliyetlerine karışmanın yasak olduğu bu 

sistemde, girişimci çoğunlukla çeşitli vergi ayrıcalıklarıyla da desteklenmiştir. Bu 

desteğin amacıysa, kurulacak fabrikanın piyasayla fiyat rekabetine girebilmesidir. 

Đmtiyaz sistemi ilk aşamalarında, hâlihazırda inşa edilmiş bir fabrikaya tekel hakkı 

tanınması şeklinde uygulanmaktaydı. Daha sonralarıysa girişimciye öncelikle 

konuyla ilgili imtiyaz alma şartı getirilmiştir. Bunun en önemli gerekçesiyse, 

Osmanlı Devleti’ndeki sermaye birikiminin yetersiz olmasıdır. Girişimci konuyla 

ilgili faaliyette bulunma tekeli olan imtiyazını teminat göstererek, şirket kurup 

sermaye toplayabilecektir.     

 

3.1.1) YUSUF EFENDĐNĐN PORSELEN, ÇĐNĐ VE TUĞLA 

FABRĐKASI 

 

Boğaziçi’nde Paşabahçe’de inşa edilmiş fabrikada porselen, çini ve tuğla imal 

edilmektedir. Fabrika yüklü bir masrafla inşa edilmiştir. Fabrikanın masrafını 

çıkartabilmek için ortaklardan Yusuf Efendi, on beş senelik bir imtiyaz talep 

etmektedir. Yusuf Efendi bu süre zarfında ikinci bir fabrikaya ruhsat verilmemesi 

istemektedir. Ayrıca fabrikanın imalatından gümrük resmi veya başka bir ad altında 

vergi talep edilmemelidir.  Meclis-i Ziraatta kaleme alınan mazbata, 12 Ağustos 1845 

tarihinde Meclis-i Valay-ı Ahkâm-ı Adliyeye görüşülmesi için gönderilmiştir.  

 

“Boğaziçinde kâin Paşabağçesi nam mahalde kumpanya vechiyle inşa olunmuş 
fabrikada fağfuri ve çini ve pota ve ağnad tuğlası imal olunmakda olduğından fabrika-i 
mezkûr mesarif-i külliye ile vücuda getürülmüş idüğünden mesarif-i vakıasının ihrac ve 
istifası zımnında on beş sene müddet imtiyaz bil-ita müddet-i mezkure zarfında diğer fabrika 
küşadına ira-i ruhsat kılınmaması ve fabrika-i mezkûr imalatından resm-i gümrük ve nam-ı 
ahirle bir gûne rüsumat mütalibe olunmaması…”  5 

 

 Meclis-i Valay-ı Ahkâm-ı Adliyedeki görüşmede, Meclis-i Ziraatın 

mazbatasının yanında fabrikanın bazı ürünleri de sunulmuştur. Sunulan numuneler 

beğenilince, fabrikaya imtiyaz verilmesi uygun bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nde 

                                                 
5 BOA C.ĐKTS 35/1742, 8 Şaban 1261, 12 Ağustos 1845. 
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yeni açılan fabrikaların mamulâtından, üç sene boyunca gümrük resmi veya başka bir 

vergi istenmemektedir. Fabrikanın mamulâtından bu üç senenin sonundaysa, imal 

edildiği yerde satılmayıp başka yerlere gönderildiği takdirde; yurtdışından gelen 

ürünler gibi yüzde beş gümrük resmi alınmaktaydı. Đmtiyaz istenen fabrika içinde bu 

kural geçerliydi. Ayrıca istenen imtiyazın müddeti de kısaltılmalıydı. Fakat bu çeşit 

fabrikaların, sanayinin geliştirilmesi için Osmanlı Devleti’nde yaygınlaştırılıp 

çoğaltılması gerekmekteydi. Hâlbuki bu çeşit fabrikalar ancak ciddi yatırımlarla 

kurulabilir. Üstelik fabrika kuruluşu sırasında beklenen karlara ulaşmak ancak 

zamanla mümkün olacaktır. Bu durumda uygun bir imtiyazın bu fabrikaya verilip 

masrafını çıkarma imkânı sağlanması, benzeri fabrika kurmak isteyen girişimciler 

için teşvik sebebi olacaktır. Fakat istenen on beş senelik imtiyaz süresi gereğinden 

fazladır. Bu sürenin çok az tutulması ise, girişimcinin masrafını çıkartamamasına 

sebep olur. Bu durumda imtiyaz süresi için on iki yıl makul bir müddettir. Fakat 

gümrük konusunda istenen ayrıcalık yürürlükteki hükümlere aykırıdır. Bunun için 

Maliye Nezaretinden onay alınmalıdır. 6 

 

Maliye Nezaretinden gelen görüş olumludur. Çünkü bu fabrika vasıtasıyla 

ülke içindeki üretimin arttırılması memleketin faydasınadır. Üretim artışı ise bazı 

imtiyaz ve kolaylıklarla sağlanacak olan, fiyat indirimleri ve fabrika mamulâtının 

herkes tarafından ulaşılabilir ve talep edilebilir olmasıyla sağlanır. Bu durumda 

makul bir süre için verilen bu imtiyaza, istenen gümrük resmi muafiyeti de 

tanınmalıdır. Çünkü maliye bu fabrika mamulâtından dolayı, henüz bir vergi tahsil 

edememiştir. Yani maliyenin kaybedeceği bir şey yoktur. Halkın ihtiyacını kaliteli 

üretimle karşılayan bu fabrika, faaliyetini devam ettirmelidir. Bu durumda imtiyaz 

süresi sonuna kadar, gümrük resmi tahsilinden vazgeçilmiştir.  

 

“…hazinece dahi tesviye-i mukteziyesiçün husus-ı mezburun nazır-ı müşarünileyh 
hazretlerine havalesi tezkire kılınmış ve makule muamelat-ı dâhiliyenin ileriledilmesi 
muhsenatdan ve bu dahi bazı mertebe imtiyaz ve muavenet ita ve ifasıyla bahasında 
ehveniyet ve herkes tarafından iştirasına rağbetle hâsıl olacağı bedihiyyatdan olmasıyla 
müddet-i mezkûr hadd-i itidalde ve gümrük hususunda olan mütalaa dahi yolunda ise de elan 
bir akçe resim alınmadığı ve bu cihetle temdid-i müddetde varidat-ı gümrükden bir şey zayi 
olmayacağı ve fabrika-i mezkûrun imalatı toğrısı şayan-ı tahsin olup eşyay-ı mukteziyeden 

                                                 
6 BOA Đ.MVL 69/1311, 21 Ramazan 1261, 23 Eylül 1845. 
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bulunduğı ve bunun herhalde tatilden vikayesi lazimeden göründiği cihetle müddet-i imtiyaz 
inkızasına değin resm-i gümrük ahzinden sarf-ı nazar kılınması beynel-azada münasib 
mütalaa kılınarak manzur-ı âli buyurılmak içün zikr olunan mazbata evrak-ı merkume ile 
me’an sûy-ı valalarına gönderilmiş olmağla ber minval-i muharrer tesviye-i iktizası muvafık 
irade-i seniyye-i şahane buyurılır ise nazır-ı müşarünileyh hazretlerine havale olacağı 
beyanıyla tezkire-i şenaveri terkim kılındı efendim.” 7 

 

13 Haziran 1845 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Boğaziçi’nde 

Paşabahçe’deki porselen, çini ve tuğla imal eden fabrikaya imtiyaz verilmiştir. 

Fabrika ortaklarından Yusuf Efendiye verilen bu imtiyaz, on iki sene boyunca 

geçerlidir. 8 

 

3.1.2) BĐLEZĐKÇĐ OĞLU MIĞIRDIÇ’IN ÇĐNĐ FABRĐKASI 

 

Çini, tuğla ve kiremit imal etmek isteyen Bilezikçi oğlu Mığırdıç, Tatavela 

üzerinde dere civarındaki araziyi kiralayıp iki adet fabrika kurmak için ruhsat 

istemiştir. Meclisi Vala ve Ticaret Nazırı ile yapılan görüşmeler neticesi olarak 23 

Haziran 1852 tarihinde gelen cevapta, fabrika yapımı için kiralanmak istenen 

arazinin Şeyhülislamlığa ait olduğu bildirilmiştir. Mukavele yapılmak şartıyla 

arsanın kiralanması mümkündür. Ayrıca planlanan fabrikaların inşasında herhangi 

bir mahzur yoktur. Çünkü fabrikaların müteahhit ve asıl sermaye sahibi Osmanlı 

vatandaşıdır. Yalnız yabancı ülke vatandaşından asla hissedar alınmamalıdır. Ayrıca 

Đncirköy tuğla fabrikasının imtiyazına müdahalede bulunmamak için, yapılacak 

fabrikalarda tuğla ve kiremit üretimi yasaklanmıştır.  

 

“…mezkûr fabrikaların inşasında mahzur olmadığı ve bunların banisiyle asıl 
sermaye sahibi tebay-ı devlet-i Aliyyeden olduğı anlaşılmış olduğından tebay-ı ecnebiyeden 
zinhar hissedar girmemek ve Đncirköyi fabrikasının imtiyazına helal gelmemek ve fabrikanın 
imal olunmakda olan tuğla ve kiremidler müstesna tutulmak üzere…” 9        

 

 

 

                                                 
7 BOA Đ.MVL 69/1311, 21 Ramazan 1261, 23 Eylül 1845. 
8 BOA Mad.d.7677 s.1. 
9 BOA A.MKT.MVL 53/65, 5 Ramazan 1268, 23 Haziran 1852. 
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3.1.3) PORSELEN MADENĐ ARAMA VE ĐŞLETME ĐMTĐYAZI 

 

Antavn Alyon 1016 Eylül 1859 tarihli dilekçesiyle merkeze altı saat mesafede 

bulunan porselen madenini (kaolin) işletmek için, on altı sene boyunca kesin bir 

imtiyaz talebinde bulunmuştur.  

 

“Mösyö Antavn Alyon fi 19 Safer 1276 ve fi 16 Eylül 1859 tarihlü müzekkeresiyle 
Dersaadet Boğaziçinde Anatolı tarafı sahilinde arza altı saat mesafe dâhilinde bulunan 
porselen madenini on altı sene müddetle işletmek içün imtiyaz-ı kati istida eylemiş 
olmağla…” 11 

 

Bu talebi görüşen Meclisi Maabir, kaolinin kireç ve kum gibi büyük bir 

sermayeye ihtiyaç duyulmadan; rahatlıkla çıkartılabilecek bir madde olduğunu 

belirtmiştir. Bunun için kaolin çıkarmaya imtiyaz verilmesine sıcak bakılmamıştır. 

Üstelik Antavn Alyon’un istediği gibi, bütün kaolin rezervinin tek bir şahsın tekeline 

verilmesi kesinlikle uygun değildir. Çünkü bu kadar geniş bir imtiyaz, şahıs arazisine 

müdahale hakkını da doğurur. Hâlbuki kişilerin malları üzerindeki tasarruf haklarını 

kısıtlamak için, çok ciddi sebep ortaya konulmalıdır. Şahıs arazisinde faaliyette 

bulunmak için imtiyaz sahibi, mutlaka arsa sahibi ile anlaşmalıdır. Verilebilecek 

imtiyaz devlet arazisinden, ancak ormanlık veya ekili dikili olmayan arazileri 

kapsayabilir. Đstanbul’un Anadolu tarafındaki bütün kaolin rezervinin imtiyaz altına 

alınması, Meclisi Maabirce uygun görülmemiştir. Yalnız imtiyazsız ruhsat verilmesi 

de Antavn Alyon’u memnun etmeyecektir. Çünkü bir ocak açmak ve ocağa gidecek 

yolları inşa etmek için, kaolin çıkarmaya başlamadan önemli bir masraf yapması 

gerekecektir. Bütün rezervin imtiyazını alamasa da, kendisine masrafını çıkaracağına 

dair bir güvence verilmelidir. Onun için on sene müddetle ve sahilden itibaren 500 

zira en ve 500 zira boyu olan bir arazide, kaolin çıkarmak için kendisine imtiyaz 

verilmelidir. Antavn Alyon’a tahsis edilen bu alan, açacağı kaolin ocağının rahat 

çalışması içindir. 

 

                                                 
10 Antavn Alyon porselen hammaddesi çıkarabilmek için imtiyaz istemiştir. Girişiminin neticesinde 
fabrika kurmayı planladığına dair bir bilgimiz olmasa da, sektörle ilgili özel bir girişim olduğu için bu 
bölümde incelenmiştir.   
11 BOA Đ.DH 459/30535, 28 Rebiülahir 1276, 23 Kasım 1859. 
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“Meclis-i maabir porselen maddesi kirec ve kum misüllü ihrac ve istihsal 
olunageldiğinden madenin işledilmesi sermayey-i külliyeye muhtac olmayub böyle bir 
maden işletmek ameliyatının icrası dahi inhisar tahtında bulunması lâzımeden olmadığına 
velhasıl porselen madeni maden-i saireye mikyas bulunmadığına binaen bütün porselen 
madeni imtiyazının şahs-ı vahide virilmesi umumca bir faideye müstelzim olamayacağı 
cihetle mösyö Alyona istediği derece vüsatlü imtiyaz ita buyurılmamasını bilbeyan bu babda 
virilecek müsaade ne derecede olursa olsun hiçbir vechle mumaileyhe efradnas arazisinde 
bulunan porselen madeni kıtasının işletmek salahiyetini viremeyecek suretde bulunmasını 
arz ve ihtar ider zira salahiyet-i mezkureki sahib-i arazi hakk-ı tasarrufundan bir nevi ıskat 
dimek olacakdır ancak menafi-i umumiyeyi müstelzim bir maden işledilmesi veyahud 
imalat-ı umumiyeye muktezi medar ve eşya ihracı misüllü suretde caiz olabilür mevzu-ı bahs 
olan gibi menafi-i zabtiyeye müteallik hususatda beynlerinde üleşmek üzere madeni 
işledecek adam ile sahib-i arsa kendü hallerine bırağılmak lazum gelür binaberin meclis-i 
maabir ancak araziy-i emiriyeden mezru ve ormanlık olmayan mahalde kâin porselen 
maddesinin ihracına müsaade buyurılmasını rey ve ifade eyler zikrolunan Dersaadet 
Boğaziçinin Anatolı tarafı sahilinde vaki kâffe-i porselen madeninin işledilmesi zımnında 
imtiyaz-ı kati ita buyurılmamasını rey iden meclis madde-i mezkurenin ihracı içün bila-
imtiyaz ruhsat virilmesi mösyö Alyonı memnun idemeyeceğini ve mumaileyh bir ocak 
açmak ve mezkûr ocağa gidecek tarik-i mukteziyeyi inşa ve tesviye eylemek misüllü hiçbir 
gûne ameliyata mübaşeret itmezden evvel bütün maden-i mezkûr imtiyazına nail olamazsa 
bari sarf itmiş olacağı mesarif bedeli müştereksizce kesb-i temettü eyleyeceğine yakın hâsıl 
eylemek emelinde bulundığını anlamağa mumaileyhe mezkûr porselen maddesinin ihracı 
içün on sene müddet imtiyaz ita buyurılmasını rey idüb fakat bu imtiyaz sahilden beş yüz 
zira merbi bir daire12 dâhilinde bulunmak üzere kendüsinin açacağı ocağın işletmesi için 
olunması…” 13 

 

Görüşmelerin sonunda Ticaret Nezareti, Antavn Alyon’un talebi hakkında 

araştırma yaptırmıştır. Araştırmanın neticesindeyse, Antavn Alyon’un istediği 

imtiyaz reddedilmiştir. Çünkü kaolin çıkarmayı planladığı yer devlet arazisi değil, 

şahıs mülküdür. 

 

“Mösyö Alyonun istida itdiği hudud dâhilinde ariziy-i emiriye olmadığı ticaret nazırı 
devletlü paşa hazretleri tarafından muahhiran meclisi maabire bildirilmiş olmağla mevzu-ı 
bahs olan porselen madeni işledilmesi hususı artık efrad-ı nas arazisinde icra olunmak lazım 
geleceğinden meclis mütalaasına göre taraf-ı eşref-i saltanat-ı seniyyeden bu babda mösyö 
Alyona asla imtiyaz ita buyurılmayub ancak bulunacak porselen madenini sahib-i arazi 
badel-irza işledilebilmesi içün cevaz gösterilebilür”  14    

 

 

 

                                                 
12 (Sahilden beş yüz zira merbi bir daire) ibaresi daha sonra (tulen ve arzen beşer yüz arşunın bi-hesab 
terbi iki yüz elli bin arşun olmak) şeklinde değiştirilmiştir. BOA Đ.DH 459/30535 11 Muharrem 1277, 
30 Temmuz 1860.   
13 BOA Đ.DH 459/30535, 28 Rebiülahir 1276, 23 Kasım 1859. 
14 BOA Đ.DH 459/30535, 11 Muharrem 1277, 30 Temmuz 1860.   
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3.2) ĐMTĐYAZLI ÖZEL PORSELEN VE ÇĐNĐ FABRĐKALARI 

 

Osmanlı Devleti sanayileşme girişimlerine devlet fabrikalarıyla başlamıştır. 

Fakat bu fabrikaların işleyişinde yaşanan sıkıntılar, devlet kademesinde sanayinin 

gelişimi için yeni bir çözüm gerektiği fikrini doğurmuştur. Çözüm olarak 

sanayileşmede özel girişimin desteklenmesi öngörülmüştür. 1880’lerin ortalarında 

yaygınlık kazanmaya başlayan bu sistemde; devlet kendisi sanayi yatırımı 

yapmaktansa, konuyla ilgili özel girişimleri desteklemeyi tercih etmiştir. Devlet 

fabrikalarının işleyişinde yaşanan sıkıntılar hariç bu tercihin sebeplerine gelecek 

olursak, bunların birincisi 1877–78 Osmanlı-Rus savaşının ülke üzerinde sebep 

olduğu yıkımdır. Fakat bu savaştan daha önemli olan sebepse, aynı devrede ülkenin 

ekonomisinde yaşanan iflas durumudur. 1876 yılında Osmanlı Devleti dış borç 

ödemelerini durdurduğunu ilan etti. Çünkü devlet hazinesi iflas etmişti. Bu durum 

üzerine alacaklı ülkelerin temsilcileri ile Osmanlı hükümeti arasında yapılan 

görüşmeler neticesinde, 1881 yılında Muharrem kararnamesi imzalanmıştır. Takip 

eden süreçte kurulan Duyunu Umumiye idaresine, dış borç ödemelerine karşılık 

olarak devletin bazı vergi kalemlerini bizzat toplama hakkı tanınmıştır. 15 Bütün bu 

zor ekonomik koşullar, devletin sanayi yatırımlarını finanse edebilmesini çok 

güçleştirmişti. Üstelik kapitülasyonların mevcudiyeti, devletin gümrük duvarlarıyla 

sanayi yatırımlarını koruyabilmesini imkânsız hale getirmekteydi.  Bu durumun 

neticesi olarak Osmanlı Devleti kıt olan maddi imkânlarını Avrupa rekabetine açık 

olan yeni fabrikalar inşası yerine, ulaştırma ve eğitim yatırımlarına ayırmıştır. Sanayi 

yatırımlarının finansmanı için geliştirilen sistemin adıysa, imtiyazlı özel 

fabrikalardır. Sistem hem devlet, hem de girişimci açısından önemli avantajlar 

taşımaktaydı. Devlet açısından faydası, bütçeden para ayırmadan ülkede sanayi 

yatırımlarının yapılmasıydı. Özel girişimci içinse, aldığı ayrıcalıklar sayesinde 

Avrupa rekabetine karşı direnip kar elde edebilmekti.  

 

 

                                                 
15 Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, Đktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme 
Eserleri-II,  Đstanbul, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s.121. 
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3.2.1) GĐRĐŞĐMCĐLERĐN TALEPLERĐ 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak amacıyla, üç ayrı şahıs imtiyaz talebinde 

bulunmuştur. Üçü de Đstanbul’da fabrika kurmak isteyen girişimcilerin ilki, Ticaret 

ve Ziraat Nezareti mektupçusu Salih Münir Bey olup; 15 yıllık bir imtiyaz talebinde 

bulunmuştur. Đkinci girişimci ise, kendisine 50 yıl imtiyaz tanınmasını isteyen Mimar 

Yanko Beydir. Bu konudaki üçüncü ve son girişimciyse, Đngiltere vatandaşı Robert 

Campell olup; kurmayı planladığı fabrikasına 25 yıl süreyle imtiyaz tanınmasını 

talep etmektedir.  

 

Bu üç teşebbüsün haricinde, girişimlerini ilerletip imtiyaz talep etme 

aşamasına gelemeyen üç girişimci daha mevcuttur. Bunlardan birincisi Fransa’nın 

Edirne elçiliğinden emekli De Lenjevil’dir. Kendisi porselen ve çini imal edecek 

olanlarında aralarında bulunduğu, bazı sanayi tesislerinin inşası konusunda Fransa’da 

araştırma yapmıştır. Daha sonraysa Osmanlı hükümetinden, bu sanayi tesislerinin 

hayata geçirilebilmesi konusunda görüş istemiştir. Đkinci girişimcimizse Kütahya’da 

ustasından devraldığı çini atölyesini, fabrikaya çevirmek isteyen Hafız Mehmet Emin 

Efendidir. Üçüncü girişimcimizse Erzurum’da kurmayı planladığı çini fabrikası için, 

getirteceği baskı makinesine gümrük muafiyeti isteyen Şitarek veledi Pedros’tur.     

 

3.2.1.1) SALĐH MÜNĐR BEYĐN ĐMTĐYAZ TALEBĐ 

 

Ticaret ve Ziraat Nezareti mektupçusu Salih Münir Bey, hâlihazırda çalışmak 

da olduğu nezarete kurmak istediği fabrikayla alakalı bir dilekçe yazmıştır. 3 Aralık 

1885 tarihli bu dilekçesinde Salih Münir Bey; Boğaziçi’nde Çubuklu köyü veya 

civarında porselen, çini veya fayans imaliyle alakalı bir fabrika kurmak için imtiyaz 

talebinde bulunmuştur. Salih Münir Bey imtiyaz isteğini dile getirirken şunları 

savunmuştur. Öncelikle kendisinin fabrika kurma talebinin, devletin sanayiyi 

geliştirme hedefine uygun olduğunu belirtmiştir. Kendisinin bu konudaki görüşüyse 

Osmanlı Devleti’ndeki porselen ve çini imalatı zaman içinde çok gerilemiştir. Bu 

durumsa önemli miktarlara ulaşan iç servetin, bu ürünleri satın almak amacıyla 
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yurtdışına akmasına sebep olmaktadır. Salih Münir Bey özetlediği bu durumu kısmen 

de olsa engellemek amacıyla, konuyla alakalı kuracağı fabrikasına belirli şartlar 

dâhilinde 15 sene müddetle imtiyaz verilmesini talep etmektedir.  

 

“Şöyle ki porselen ve fayans ve çini imalatı elyevm memalik-i ecnebiye 
fabrikalarının başlıca asarından iken memalik-i Osmaniyede bunların vücuda 
getürülememesi mübayaat uğrunda servet-i dâhiliyenin kısm-ı mühimmini diyar-ı 
ecnebiyeye ihrac itmekde olup eğerce ihtiyacat-ı umumiyey-i dâhiliye defaten mukabele 
kabil değilse de hiç olmazsa asar-ı sanayinin böyle bir cüret-i mergubesince payitaht-ı 
saltanat-ı seniyyede numune-i fiiliyat göstermek üzere on beş sene müddet-i imtiyaziye ve 
merbutan takdim-i huzur-ı aliy-i nezaretpenahileri kılınan layihada münderic şart ile... 

…bir fabrika tesis ve küşad itmekliğime müsaade-i aliyye-i asifaneleri şayan 
buyurulmak babında” 16 

 

Salih Münir Bey istediği imtiyazla ilgili olarak, dilekçesiyle beraber bir de 

mukavelename taslağı sunmuştur. Bu taslakta imtiyazın işleyişiyle alakalı olarak 

önerdiği maddeler şu şekilde sıralanmaktadır. Salih Münir Bey kurmak istediği 

fabrikanın yer ve istediği imtiyazın süresinden sonra, üretimi için imtiyaz talebinde 

bulunduğu ürünleri sıralamaktadır. Porselen ve çiniden mamul olmak üzere her çeşit 

tabak, çanak, sahan, testi, bardak, kâse, fincan, saksı ve soba gibi çok geniş bir ürün 

yelpazesini üretmeyi hedeflemektedir. Kendisi ayrıca telgraf haberleşmesinde 

kullanılan porselen izolatörleri de imal etmek istemektedir.  Salih Münir Bey ikinci 

olarak rekabetten korunmak amacıyla, Đstanbul ve çevresinde 15 sene müddetle 

konuyla alakalı ikinci bir fabrikanın kuruluşu için ruhsat verilmemesini talep 

etmektedir. Salih Münir Bey imtiyazın işleyişiyle alakalı olarak da şu taahhütlerde 

bulunmaktadır. Đmtiyaz tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde fabrikanın inşasına 

başlanacak ve en geç bir sene içerisinde imalata geçilecektir. Eğer bu toplam 20 aylık 

süre zarfında imalata başlanamazsa veya imalata devam edilemeyip fabrika 

çalışmasını tatil ederse, imtiyaz geçerliliğini kaybedecektir. Bu takdirde konuyla 

ilgili fabrika kurmak isteyen diğer taliplere ruhsat verilebilir. 17 

 

Salih Münir Beyin vergi ile ilgili talepleri ise şunlardır. Öncelikle fabrikanın 

kuruluşunda Avrupa’dan getirtilecek alet ve makinelerin, gümrük resminden muaf 

                                                 
16 BOA ŞD 1180/12, 26 Safer 1303, 21 Teşrin-i Sani 1301, 3 Aralık 1885. 
17 Aynı Belge. 
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olmasını istemektedir. Ayrıca fabrikada kullanacağı hammaddenin ve her türlü 

eşyanın bu muafiyete dâhil olmasını istemektedir. Diğer yandan fabrikasında 

üreteceği ürünler için de benzer ayrıcalıklar isteyen Salih Münir Bey, imtiyaz 

müddeti boyunca Osmanlı Devleti sınırları içerisinde satılacak ürünlerinin gerek kara 

yoluyla gerek de deniz yoluyla taşınsınlar; gümrük resmine tabi olmamasını 

istemektedir. Ürünlerinin yurtdışına ihracında da aynı ayrıcalığı talep etmektedir. 

Salih Münir Bey imtiyaz müddetinin bitiminden itibaren, yerel üreticilere o an 

uygulanan kural ve mali yükümlülüklere tamamen uyacağını taahhüt etmektedir.  

 

Mukavelename taslağında son olarak Salih Münir Bey, fabrikasında istihdam 

edeceği usta ve işçileri mümkün olduğunca Osmanlı vatandaşları arasından 

seçeceğini beyan etmektedir. Ayrıca hâlihazırdaki mevcut çömlekçi esnafının ürettiği 

adi kırmızı ve beyaz topraktan üretilen eşyaların fabrikasında üretilmeyeceğini 

belirtmektedir. 18 

 

3.2.1.2) MĐMAR YANKO BEYĐN ĐMTĐYAZ TALEBĐ 

 

Mimar Yanko Bey çini, porselen, fağfuri ve topraktan her çeşit çömlek ve kap 

kacak imal etmek amacıyla, bir fabrika kurmak için imtiyaz talebinde bulunmuştur. 
19 Bu imtiyaz için ilk etapta talep ettiği ayrıcalıklarsa, dört başlık altında 

sıralanmaktadır. Bunlardan ilki bu imtiyazla alakalı her türlü evrak ve senedin damga 

vergisine tabi tutulmamasıdır. Đkincisi ispermeçet ve dokuma fabrikalarına tanındığı 

için kendisine de tanınmasını istediği bir ayrıcalık olup, devletin teftiş görevlisi 

masrafını kendisinden talep etmemesidir. Fabrikanın kanunlara uygun çalışıp 

çalışmadığını denetlemek için fabrikaya tayin edilecek müfettişin ücreti, devlet 

tarafından karşılanmalıdır. Üçüncüsü alacağı imtiyaz için kendisinden banka kefalet 

akçesi talep edilmemelidir. Talep ettiği son ayrıcalıksa; fabrika kuruluşu ve işleyişi 

için gereken alet ve makinelerin, fabrikada kullanacağı hammaddenin ve satacağı 

ürünlerin gümrük resminden muaf tutulmasıdır.   

 

                                                 
18 BOA ŞD 1180/12, 26 Safer 1303, 21 Teşrin-i Sani 1301, 3 Aralık 1885. 
19 BOA A.DVNS.MKLT.d.7 s.92. 
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“…mumaileyhin taleb itdiği şeyler bu imtiyaza müteallik evrak ve senedatın tamga 
resmine tabi tutulmamasından ve mensucat ve ispermecet fabrikaları imtiyazı 
mukavelenamelerindeki müsaadeye kıyasan mesarif-i teftişiyenin tesviyesi ve banka kefalet 
akçesi tevdi ve itası ile mükellef kılınmamasından ve bazı eşya ve edevatın gümrük 
resminden muaf olmasından ibaret olub…” 20  

 

13 Ağustos 1893 tarihinde, Ticaret ve Nafıa Nezaretince Mimar Yanko’nun 

verdiği imtiyaz dilekçesi görüşülmeye uygun bulunmuş ve konu Sadarete havale 

edilmiştir. 21 Bir ay kadar sonra, mabeyni hümayun baş kitabet-i celilesinden gelen 

tezkire ile konunun görüşülmesi için izin çıkmıştır. 22  

 

Görüşmeler başlamadan Mimar Yanko Beyin imtiyaz mukavelename 

taslağını inceleyen Ticaret ve Nafıa Nezareti, bu taslağı çok kısa ve eksik bulmuştur. 

Đmtiyaz talebini tam anlamıyla değerlendirebilmek isteyen nezaret, öncelikle fen 

müşavirliğinden konuyla ilgili rapor istemiştir. 23 Bu rapor beklenirken sadaretten 

imtiyaz talebinin Mimar Yanko ile biran önce görüşülüp, mukavelename şartlarının 

belirlenmesi talep edilmiştir. 24 Fen müşavirliğinden gelen raporda konu demiryolu 

imtiyazlarına benzetilerek incelendiği için, Şurayı Devlet öncelikle Mimar Yanko 

Beyden mukavelename müsveddesi talep etmiştir. Konuyu bu taslak üzerinden 

görüşüp, böylece bir karara ulaşmak uygun bulunmuştur. Bu taslakta Mimar Yanko 

Bey yedi farklı talepte bulunmuştur. Öncelikle kuracağı fabrika için elli sene imtiyaz 

talep etmiştir. Đkinci olarak çömlekçi esnafının hukukuna saygılı olacağını vaat 

etmiştir. Üçüncü olarak fabrikanın sermayesinin ilk aşamada 25.000 lira olacağını ve 

ileride bunu 50.000 liraya çıkarmaya yetkili olmak istediğini belirtmiştir. Dördüncü 

olarak tayin edilen süreler içerisinde, imtiyaz sahibi fabrika inşasına veya üretime 

başlayamazsa veya üretime geçtiği halde üretime ara verirse imtiyaz hükmünü 

yitirecektir. Bu durumda fabrikanın bütün binaları ve üzerinde kurulduğu arazinin 

mülkiyeti, bedelsiz olarak hükümetin kontrolüne geçecektir. Beşinci olarak imtiyazın 

işlerliği için kurulacak şirketin çıkaracağı her türlü hisse senedi ve tahvillerle, 

imtiyaza dair her çeşit evrak ve senet damga resminden muaf tutulacaktır. Altıncı 

                                                 
20 BOA BEO 310/23183, 2 Cemaziyelevvel 1311, 30 Teşrin-i Evvel 1309, 11 Kasım 1893. 
21 BOA BEO 276/20634, 1 Ağustos 1309, 13 Ağustos 1893. 
22 BOA Đ.HUS 15/1311.S.179, 30 Safer 1311, 30 Ağustos 1309, 11 Eylül 1893. 
23 BOA BEO 310/23183, 20 Rebiülevvel 1311, 18 Eylül 1309, 30 Eylül 1893. 
24 BOA BEO 290/21690, 28 Rebiülevvel 1311, 26 Eylül 1309, 8 Ekim 1893. 
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olarak fabrikanın işlemesi için gerekli olan maden kömürünün ister yurt içinden 

isterse yurt dışından temininde, kendisinden gümrük vergisi talep edilmeyecektir. 

Sonuncu talebiyse, fabrika inşasına uygun bir arazi devlet tarafından kendisine 

bedelsiz olarak tahsis edilecektir. 25 

 

3.2.1.3) ĐNGĐLĐZ ROBERT CAMPELL’IN ĐMTĐYAZ TALEBĐ 

 

Osmanlı Devleti’nde porselen ve çini fabrikası kurmak için imtiyaz talebinde 

bulunan üçüncü ve sonuncu girişimci Robert Campell’dır. Robert Campell talep 

dilekçesinde,  “Reşadiye Porselen ve Fayans Fabrikası” adıyla ve diğer iki girişimci 

gibi yine Đstanbul’da bir fabrika kurmak istemektedir. Kuracağı fabrika için 25 sene 

boyunca başka bir girişimciye ruhsat verilmemesi şartıyla, imtiyaz talebinde 

bulunmuştur. 26 

 

3.2.1.4) FRANSIZ DE LENJEVIL’ĐN ĐMTĐYAZ TALEBĐ ĐÇĐN 

SINAÎ TESĐS ARAŞTIRMASI 

 

Fransa’nın Edirne elçiliğinden emekli De Lenjevil, 15 Ağustos 1887 tarihinde 

Osmanlı hükümetine bir dilekçe sunmuştur. Bu dilekçesinde Fransa’da bulunduğu 

sırada sanayi tesisleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirtmiştir. Bu araştırmasının 

neticesi olarak, Osmanlı Devleti’nde halkın ihtiyacını en çok karşılayacak beş farklı 

alan tespit etmiştir. Bunlar şeker imalatı, porselen ve çini üretimi, rom yapımı, kibrit 

ve kav fabrikası ve Küçük Çekmece’de ticari gemiler için bakım tesisleridir.  

 

“Tasavvurat-ı mezkureden birincisi şeker imali ve tasfiyesine mahsus fabrikalar 
küşadı ikincisi çini ve saksonya tabaklara mahsus destgahlar inşası üçüncisi bir rom fabrikası 
ihdası dördincisi kibrit ve kav fabrikası küşadı beşincisi Küçük Çekmecede yalnız sefain-i 
ticariye içün dok ve hususi kalafat yeri ve inşaat ve tamirat fabrikaları ve ocaklar tesisi” 27   

 

                                                 
25 BOA ŞD 1199/41, 7 Cemaziyelevvel 1311, 4 Teşrin-i Sani 1309, 16 Kasım 1893.  
26 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 10 Şevval 1329, 19 Eylül 1327, 2 Ekim 1911.   
27 BOA Y.A.HUS 208/14, 26 Zilkade 1304, 3 Ağustos 1303, 15 Ağustos 1887. 
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De Lenjevil kurmayı planladığı sınaî tesisleri anlattıktan sonra, bu 

girişimlerin hayata geçirilmesi konusunda denenebilecek farklı yollardan 

bahsetmiştir. Bu tesislerin Hazine-i Hassa Nezareti tarafından yaptırılabileceğini, 

sermayedarlar tarafından tekel suretiyle kontrol edilebileceğini veya net kardan 

yüzde verip emanet yoluyla yapılabileceğini belirtmiştir.  Ayrıca bu yollardan 

hangisi tercih edilirse edilsin, ona göre hareket edeceğini de belirtmiştir. 

 

“…bunların Hazine-i Hassa-i şahaneleri hesabına yapılması veya sermayedaran 
tarafından inhisar suretiyle deruhde olunması veyahud temettua-yı safiyeye hazine-i 
celilelerini hissedar itmek üzere emanet tarikiyle icra olunması şıklarından herkangisi rehin-i 
tasvib-i şehriyarileri olacak olursa ona göre hareket eyleyeceğim derkardır.” 28 

 

Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan De Lenjevil, kuracağı tesisler 

hakkındaki araştırmasına devam etmektedir. Kurmayı planladığı sanayi tesisleri 

hakkında Fransa’da uygulanan metotları araştırmaktadır. Esas dilekçesini 

hükümetten izin çıktığı takdirde verecek olan De Lenjevil, araştırmaları hakkında 

ayrıntılı rapor sunacağını da belirtmiştir. Devletten gelen cevapsa, ülkede sanayi 

tesislerinin çoğaltılmasının her zaman desteklendiği yönündedir. De Lenjevil’de 

dilekçesini hükümete sunarsa, benzeri girişimciler gibi o da değerlendirilecektir. 

Fakat devamında De Lenjevil’den başka bir teşebbüs cereyan etmemiştir. 29 

 

3.2.1.5) HAFIZ MEHMET EMĐN EFENDĐNĐN KÜTAHYA’DAKĐ 

ÇĐNĐ ESNAF ATÖLYESĐNĐ FABRĐKAYA ÇEVĐRME GĐRĐŞĐMĐ 

 

Hafız Mehmet Emin Efendinin ustası Mücellit Mehmet Hilmi Efendi, 1860’lı 

yıllarda Kütahya’da sürgün olarak bulunmaktaydı. Bu sırada çinici Karabet usta ile 

ortak olup bir çini atölyesi kurmuştur. Daha sonra affedilmesine rağmen, atölyeyi 

bırakmamış ve başarı ile çalıştırmaya devam etmiştir. 30 Faaliyetlerinin devamında 

çiniciliği geliştirmek isteyen Mücellit Mehmet Hilmi Efendi, 17 Şubat 1873 tarihinde 

valilik kanalıyla hükümete başvurmuştur. Başvurusunda Kütahya çiniciliğinin en 

                                                 
28 BOA Y.A.HUS 208/14, 26 Zilkade 1304, 3 Ağustos 1303, 15 Ağustos 1887. 
29 BOA Y.A.HUS 208/14, 3 Rebiülevvel 1305, 7 Teşrin-i Sani 1303, 19 Kasım 1887.   
30 Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, s.19.  
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eski sanat dallarından olduğunu, uzun yıllar büyük bir rağbet ve itibar gördüğünü 

belirtmiştir. Fakat son zamanlarda ustaların özensiz çalışmaları dolayısıyla, bu rağbet 

ve Kütahya çinilerine olan talep büyük ölçüde azalmıştır. Mücellit Mehmet Hilmi 

Efendi çalışmalarıyla yeniden canlandırdığı bu çinicilik sanatını, hükümetin 

teşvikleriyle daha da ilerletmek istemektedir. Đmal edeceği çinilerin kalitesinin 

incelenmesi için, birkaç adet çiniyi nezarete numune olarak gönderecektir.   

 

“Kütahyanın mamulâtı kadimesinden olan çini masnuatının akdemce fevkal-
matlub… bulundığı halde şu aralık rağbet olunmayacak dereceye kadar tenzil itmesi 
ustalarının adem-i ihtimamından neşet itmiş ve mücellid Mehmed Efendi şu sanatı icray-ı 
levazımatıyla fiile çıkarmış erbab-ı dikkat ve vukufdan bulunmasıyla hükümetce idilen 
teşvik üzerine sanat-ı mezkurenin ilerülemesini taahhüd eylemiş ise de mamulât-ı 
mezkurenin derece-i revac ve itibarını anlamak emeliyle çend aded numunelerini 
müsteceban-ı taraf-ı âli-i nezaretpenahilerine azimet arzusunda bulunduğı Kütahya 
mutasarrıflığından ba-tahrirat işar…” 31      

 

Ticaret ve Nafıa Nezareti Mücellit Mehmet Hilmi Efendinin çiniciliğin 

gelişimine dair destek talebini, Şurayı Devlet Tanzimat dairesine havale etmiştir. 

Tanzimat dairesinde yapılan görüşmede Mücellit Mehmet Hilmi Efendi işinin 

kalitesini görmek için, öncelikle getirdiği numuneler incelenmiştir. Numune çinilerin 

kalitesi işin daha da geliştirilebileceği konusunda güven vermiştir. Görüşmenin 

sonunda bu çeşit yerel ürünlerin geliştirilmesi için, devletçe her türlü kolaylık ve 

teşvikin sağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca tamire ihtiyaç duyan cami ve hayır 

eserlerinde kullanılmak üzere, Mücellit Mehmet Hilmi Efendiye belirlenecek surette 

imal olunacak 10.000 kuruşluk çini siparişinde bulunulmuştur. Bunun 2000 kuruşu 

boya malzemesinin satın alınması için peşin ödenecektir. Geri kalan 8000 kuruş ise, 

karşılık olarak elinden senet alındıktan sonra peyderpey ödenecektir.   

 

“Numunelerin nakkaş-ı mamulâtı daha ziyade ilerüledeceğini teyid ider derecede 
olmasıyla ve bu makule mamulât-ı dâhiliyenin terakkisi içün devletce teshilat ve teşvikat-ı 
mümkinenin ifası lâzımeden bulunmasıyla muhtac-ı tamir olan cevami-i şerife ve sair 
ebniye-i Hayriye tamiratında kullanılmak üzere müsted-i mumaileyhe tensib idilecek şekil ve 
heyette on bin guruşluk çini mamulâtı sipariş olunarak bedelinden iki bin guruşın bulmuş 
olduğı bazı boyaların iştirası içün burada ve küsur sekiz bin guruşın dahi mahalline 
vusulünde yedinden usul-ı vechiyle sened alınarak peyderpey tavizan itası içün muamele-i 
mukteziyesinin maliye nezaret-i celilesine havalesiyle ol vechle mahalline beyan-ı hal 

                                                 
31 BOA ŞD 499/19, 19 Zilhicce 1289, 5 Şubat 1288, 17 Şubat 1873.  
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idilmek üzere nafıa nezaret-i celilesine dahi malumat itası menut-ı rey-i âli-i 
vekaletpenahilerinden olbabda” 32 

 

   Mücellit Mehmet Hilmi Efendi uzun yıllar çalışmalarına ve çiniciliği 

geliştirmeye devam ettikten sonra, ihtiyarladığı için doğup büyüdüğü Đstanbul’a geri 

dönmüştür. Đstanbul’a dönerken de atölyesini çırağı ve en güvendiği adamı olan, 

Hafız Mehmet Emin Efendiye emanet etmiştir. Kütahya’dan ayrıldıktan sonra çok 

uzun süre yaşamayan Mücellit Mehmet Hilmi Efendi, arkasında vâris bırakmadan 

1900 senesinde vefat etmiştir. Hafız Mehmet Emin Efendi kendisine kalan atölyeyi 

kısa zamanda geliştirmiş ve çalıştırdığı işçi sayısını önemli ölçüde arttırmıştır. Yalnız 

kendisini yetiştiren ve atölyesini de kendisine bırakan, ustasına olan minnettarlığını 

hiçbir zaman unutmamıştır.  Bunu ürettiği çinilere yazdığı (ameli Mehmet Emin 

telamiz Mehmet Hilmi) ibaresiyle belirtmiştir. 33    

 

Resim.23. Đstanbul Suadiye Camii’nde Hafız Mehmet Emin Efendinin Đmzası 34   

 
 

Kendisini iyi bir usta olarak yetiştiren Hafız Mehmet Emin Efendinin başarılı 

çalışmaları, devletçe de takdir görmüştür. Devlet tarafından kendisine Konya’daki 

                                                 
32 BOA ŞD 499/19, 4 Muharrem 1290, 19 Şubat 1288, 3 Mart 1873. 
33 Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, s.19.  
34 Demirsar Arlı, “Kütahya Çiniciliği”, s.343. 
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sanayi mektebinin pencereleriyle, Karatay Medresesinin kapısındaki çiniler imal 

ettirilmiştir. Hem bu çalışmaları çok beğenildiği, hem de çiniciliğin gelişimine 

yaptığı katkıları ödüllendirmek için; kendisi 6 Mayıs 1901 tarihinde sanayi 

madalyası ile taltif edilmiştir.  

 

“…Konyada derdest-i inşa bulunan mekteb-i sanayi ebniye-i cesimesinin 
pencereleriyle asar-ı kadime-i muteberden Karatay Medresesinin kapısındaki çinilerin 
imalini müteahhid Hacı Alizade Hafız Mehmed Emin Efendinin mezkûr çinilerin hüsn-i 
imali hususında meşhur olan mesai-i cemilesine mükafeten sanayi madalyasıyla taltifi…” 35   

 

Hafız Mehmet Emin Efendi devraldığı atölyesini geliştirip fabrika ölçeğine 

çıkarmak için, devletten aldığı sanayi madalyasını bir fırsat olarak görmüştür. 

Madalyayı almasının üzerinden üç ay geçmeden, devletten yardım talebinde 

bulunmuştur. Yapılan ilk incelemede, Hafız Mehmet Emin Efendinin hâlihazırdaki 

tesisinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu rapordan anlaşıldığına göre atölye 

binası kendisine ait değildir. Kendisi yıllığı 500 kuruşa kiracı olarak çalışmaktadır. 

Çini ressamlığını yapan ihtiyar sanatçısını bile yevmiye ile çalıştırmaktadır. 

Çinilerini pişirdiği fırını yetersiz ve eskidir. Ayrıca atölyesinin bitişiğinde Rüstem 

Paşa medresesi bulunduğu için, genişletilmesi de mümkün değildir. Atölyenin 

hâlihazırdaki sınırlarında fırınıyla beraber yeniden inşası, 300 liraya mal olacaktır. 

Sadece fırın yeniden yapılsa 50 lira masraf gerekmektedir. Atölye baştan aşağı 

yeniden inşa edilebilirse de, başkasının mülkünü yeniden yapmak uygun değildir. 

Bina sahibini davetle inşaatı kendisinin yapması istenmişse de, senede 500 kuruş kira 

getiren bir yere bu kadar para harcamayı kabul etmemiştir. On senelik kirayı peşin 

almakla, yalnız fırının inşasına izin vermiştir. 

 

“…bulunduğı fabrika kendi mülki olmayub ahirin mülki olduğı ve senevî beş yüz 
guruş icar ile oturmakda olub ressamlığında bulunan ihtiyar sanatkârı dahi yevmiye ile 
işletmekde idüği ve furunın kifayetsizliğiyle beraber işe yaramayacak derecede harab ve 
fabrika mahalli ittisalinde medrese bulunmasından dolayı da tevsii nakabil idüğini beyan 
itmesi üzerine tarik ve meabir mühendisi marifetiyle mezkûr fabrikanın keşfiyatı bil-icra 
filhakika tevsii nakabil olub hudud-ı heyet-i hazırasıyla fabrika ve furunun inşası ancak üç 
yüz lira ve yalnız furun inşası elli lira ve haricde bir mahal tedarik ve müceddiden inşa 
idilmeleriyse altı yüz lira ile vücuda geleceğini dermeyan itmiş ve fabrikanın bulundığı 
mahal ber-mucib-i keşf üç yüz lira sarfıyla yapdırılmak lazım gelseahirin mülkini imar ve 

                                                 
35 BOA Đ.TAL 257/1319.R.174, 16 Muharrem 1319, 23 Nisan 1317, 6 Mayıs 1901.  
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inşa itmek dimek olub tecviz buyurılmayacağından fabrikanın sahibi celbi dilerek öteden 
berü idilegeldiği gibi bu kere dahi tarafından inşa idilmesi teşvik ve tergib olundıkda beş yüz 
guruşdan ziyadeye icar getirmesi kabil olmadığından bil-külliye muvafakatı istihsal 
olunamamış ve binaen aleyh on senelik icarı peşinen verildiği suretde yalnız furunın inşasına 
muvafakat alınmış…”  36 

  

Tablo.22. Kütahya’da Đnşa Edilecek Çini Fabrikasının Orta Kalitede Yeniden Đnşası 
Đçin Gereken Masraflar.  
Masraf Kalemleri Tutar (Kuruş) 
Satın Alınacak Dört Dönümlük Arazi 15.000 
600 m2 genişliğinde ahşap tek katlı fabrika binası 30.000 
Dört beygir gücünde motorlu fabrika değirmeni veya su değirmeni 20.000 
Üç adet fırın biri taş yakmak, bir diğeri ham çinileri pişirmek ve 
diğeri de sırçalı çinileri pişirmek için 

15.000 

Đki adet genişlik ve uzunluk ölçer metre 1750 
Tezgâh, torna ve taş ezmek için hususi kırma aracı ve diğer 
levazım 

10.000 

Toplam 91.750 
Kaynak:  BOA Y.MTV 231/14, 21 Mayıs 1318, 3 Haziran 1902. 

 

Đlk rapordan da anlaşıldığı üzere, Hafız Mehmet Emin Efendinin 

hâlihazırdaki tesisini geliştirmek mümkün değildir. Bu durumda Hafız Mehmet Emin 

Efendinin talebini tekrardan değerlendirmek üzere, Bursa Valiliği başmühendisini 

atölyesine göndermiştir. Başmühendis verdiği raporda, öncelikle atölyenin 

hâlihazırdaki durumunu tasvir etmiştir. Atölye gayet köhne ve çalışması umut edilen 

bir fırın ve birkaç odadan ibaret bir binada, kiralık olarak faaliyetine devam 

etmektedir. Hafız Mehmet Emin Efendinin çalışanları ise üç tornacı, üç ressam, bir 

perdahçı ve iki kalfadan oluşmaktadır. Yalnız atölyenin harap ve bakımsız olması 

dolayısıyla, üretilen çinilerdeki zayiat oranı yüzde kırkları bulmaktadır. Hafız 

Mehmet Emin Efendinin çalışmalarıyla çini üretimindeki kalite bir derece 

yükselmişse de, mali yetersizlikler dolayısıyla geliştiremediği atölyesindeki kalitenin 

daha da ilerletilmesi mümkün değildir. Kütahya çini imalatının gelişmesi içinse; 

mükemmel fırınlar, değirmen ve basınç makinesi ve gerekli binaların inşası elzemdir. 

Osmanlı Devleti bu tarz sanayi tesislerinin gelişimine destek olmaktadır. Çinicilik 

sanatının ülke içerisindeki eski itibarını kazanması, memlekete büyük faydalar 

sağlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek içinse, yukarıdaki tabloda özellikleri 

                                                 
36 BOA Y.MTV 218/65, 30 Rebiülevvel 1319, 3 Temmuz 1317, 16 Temmuz 1901. 
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belirtilen tesisin inşa edilmesi gerekmektedir. Bu tesis arsası hükümetten veya 

belediyeden temin edilmek şartıyla, 76.750 kuruşa orta kalitede inşa edilebilir. Bu 

tesisin inşası hem çiniciliğin, hem de Kütahya’nın gelişimine önemli katkıda 

bulunacaktır.  

 

“Kütahya çinileri Hafız Emin Efendinin taht-ı isticarında ve gayet köhne ve memul-i 
istihdam bir halde bulunan bir furun ve birkaç otadan ibaret olan ebniye dâhilinde üç tornacı 
üç ressam bir perdahcı ve iki kalfa marifetiyle mumaileyh Emin Efendi tarafından imal 
olunmakda ise de mezkûr imalathanenin fevkalade harab olmasından tolayı vücuda getürilen 
çini mamulâtı furundan yüzde kırk raddesinde kırık veya parçalanmış olarak zuhur itdiği ve 
mukaddema dünyanın her yerinde şöhreti şiar olan mezkûr Kütahya çini mamulâtı cinsinden 
olana kadar pek adi bir raddeye tenzil itmiş iken mumaileyh Emin Efendinin ikdam ve 
mesaisi üzerine muamelat-ı mezkurenin bir dereceye kadar kesb-i intizam ve tezyid-i revaç 
eylediği mumaileyhin iktidar-ı maliyesinin kifayetsizliği hasebiyle hâlihazırdaki köhne 
ebniye ve furun ile mamulâtın daha ziyade kesb-i intizam ve nefaset eylemesi imkân 
haricinde olub hâlbuki mezkûr Kütahya çini mamulâtı asarı ve sınaî-i nefise-i atifeden 
bulunduğı cihetle bunun idame-i intizamı ve mükemmeliyeti iktiza iden furunlarla değirmen 
ve tazyik makinesi tedarik ve ebniye-i lâzımenin inşasıyla kabil ve saye-i terakkinevay-ı 
hazret-i padişahîde bu gibi imalathanelerin yeniden tesisiyle terakkisi esbaba temin eylediği 
ve memalik-i Mahrusa-i Şahanede çinicilik sanat-ı nefisesinin kema-fis-sabık kesb-i şöhret 
eylemesi memleketce menafi-i azimeye mucib olacağı gibi efkâr-ı meal-i nişar-ı cenab-ı 
mülükaneye dahi tevafük eyleyeceği derkar bulunacağından merbutan arz ve takdim olunan 
keşf mucibince ve arazisi belediye veya taraf-ı hükümetden virilmek şartıyla ve yetmiş altı 
bin yedi yüz elli guruşla vasat derecede bir fabrikanın teferruatıyla beraber inşa itdirilmesi 
sanat-ı nefise-i mezkurenin terakkisine ve bu sayede Kütahya şehrinin dahi tezyid-i imaran 
itmesine hadım olacağı anlaşılmış olmağla…” 37 

 

Bursa Valiliği Hafız Mehmet Emin Efendiden tesisini geliştirmek için ilk 

fikir istediğinde, işçi bulmakta zorlandığını anlatıp aylık 300 kuruş maaş tahsisi 

istemiştir. Fakat maaş tahsisi suiistimale açık bir durum olduğundan, çiniciliği 

geliştirmek amacıyla destek verecek olan devlet bu teklifi reddetmiştir. Bunun yerine 

mevcut atölyenin eksiklikleriyle, kaliteli üretim yapmak için gerekenleri vilayet 

başmühendisinin raporuyla tespit ettirmiştir. Bu rapor valilik tarafından 9 Haziran 

1902 tarihinde hükümete gönderilmiştir. 38 Fakat bu motorla çalışan fabrika kurma 

girişiminin akıbeti hakkında, bilgi sahibi olunamamıştır. Yalnız Hafız Mehmet Emin 

Efendinin atölye ölçeğindeki çalışmasına devam ettiği bilinmektedir. Kendisi 

müstakil çalışmalarının yanı sıra, hükümetin büyük çaptaki siparişlerini yetiştirmek 

için Hacı Manasyan, Hacı Karabet ve Davit kardeşlerle imalat ortaklıkları kurmuştur. 

                                                 
37 BOA Y.MTV 231/14, 21 Mayıs 1318, 3 Haziran 1902. 
38 BOA Y.MTV 231/14, 3 Rebiülevvel 1320, 27 Mayıs 1318, 9 Haziran 1902.  
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1922 yılında Kütahya’nın Yunan işgali sırasındaki vefatına kadar; Sultan Mehmet 

Reşat’ın türbesi, Kütahya Hükümet Konağı ve Mescidi, Takvacılar ve Kaditler 

Camileri, Konya ve Đzmir Sanayi Mektepleri, Đstanbul Vakıf Hanları, Haydarpaşa 

Garı Lokantası, Büyük Postane, Seyr-i Sefain Merkez Binası, Đstanbul’daki çeşitli 

vapur iskeleleri, Arif Paşa Cami ve Çapa Muallim Mektebi inşaatları için çini imal 

etmiştir. Ayrıca Topkapı Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye Camilerinin 

restorasyonuna da katkıda bulunmuştur.  39  

 

3.2.1.6) ŞĐTAREK VELEDĐ PEDROS’UN ERZURUM’DAKĐ 

ÇĐNĐ FABRĐKASI ĐMTĐYAZ TALEBĐ 

 

24 Ekim 1908 tarihinde verdiği dilekçede Şitarek veledi Pedros, Rusya’dan 

getirteceği makine ve aletler için hükümetten vergi muafiyeti istemiştir. Fransa’da 

çimento ve mermerden çeşitli eşya yapımıyla, çinicilik sanatını öğrenen Pedros; bu 

konudaki tecrübeleriyle Erzurum’da faaliyette bulunmak istemektedir. Çimentodan 

çini yapmaya ve parke taşları dökmeye on bir yıl önce Rusya’da başlamıştır. Bakü, 

Batum, Tiflis ve en son olarak Kars şehirlerinde çalışmıştır. Kazandığı uzmanlığıyla 

Erzurum’da sanatını icra edebilmek için, hükümetin her türlü yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. Ama öncelikle yardıma ihtiyacı olduğu nokta, Rusya’daki fabrikasında 

kullandığı makine ve aletleri Erzurum’a getirebilmektir. Bu konuda cari olan 

yurtdışından alet ve makine getirenlere tanınan gümrük muafiyetinden, kendisinin de 

yararlandırılmasını istemektedir. Getirmek istediği makine ve aletlerin resim ve 

planlarını da hükümete göndermiştir.  

 

“…Erzuruma geldim mezkûr sanatımı burada tesis itmek içün hükümet-i seniyyenin 
her nevi muavenat-ı aliyyesine muhtac bulundığım gibi makine ve alat hakkında mukaddema 
ba-irade-i seniyye resm-i gümrükden muaf tutılacağı cihetle mezkûr makine ve alat-ı sairenin 
vürudlarında resm-i gümrükden muaf tutulması içün hudud-ı hakani rüsumat memuriyetine 
tebligat-ı lâzımenin ifası zımnında…” 40 

 

  

                                                 
39 Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, s.50.  
40 BOA ŞD 1226/30, 11 Teşrin-i Evvel 1324, 24 Ekim 1908. 
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  3.2.1.7) TALEPLERDEKĐ BENZERLĐK VE FARKLILIKLAR 

 

Salih Münir Bey ya da Mimar Yanko Bey olsun, ikisi de vergi konusunda tam 

bir muafiyet talep etmektedirler. Fabrika kuruluşu için gereken her türlü alet ve 

makine, kullanacakları hammadde ve satacakları ürünlerin gümrük resminden 

tamamen muaf olmasını istemişlerdir.  Ayrıca iki girişimcide esnafın haklarına 

saygılı olacaklardır. Salih Münir Bey çömlekçi esnafının ürettiği adi beyaz ve kırmızı 

topraktan mamul eşyaları fabrikasında üretmeyeceğini taahhüt etmiştir. Mimar 

Yanko Bey ise çömlekçi esnafının haklarına saygılı olacağını vaat etmiştir. Đki 

imtiyaz talebinde de girişimciler, belirli sürelerde fabrikaların inşasını tamamlayıp 

üretime geçeceklerdir. Mimar Yanko Bey, Salih Münir Beyin aksine devletten 

kendisine bedelsiz fabrika arazisi tahsis etmesini istemiştir. Ayrıca Yanko Bey 

imtiyazının işlerliği için kuracağı şirketin bütün evraklarının damga vergisinden de 

muaf olmasını istemiştir. Đngiliz Robert Campell’ın imtiyaz talebinde bulunduğu 

dilekçeye ulaşılamamıştır. Fransız De Lenjevil bilgi toplama aşamasından ileriye 

geçmemiştir. Kütahya’da çini atölyesi sahibi Hafız Mehmet Emin Efendi, tesisini 

motorla çalışan modern bir fabrikaya çevirmek istemiştir. Fakat başarılı olup 

olmadığına dair kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Elde edilebilen bilgiler, faaliyetlerine 

esnaf tarzı üretimle devam ettiği yönündedir. Şitarek veledi Pedros ise fabrikasına 

Rusya’dan getirteceği makine ve aletlerin, gümrük resminden muaf olmasını talep 

etmiştir. 

 

3.2.2) ĐMTĐYAZ GÖRÜŞMELERĐ 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak için alınan üç imtiyazında, ağırlıklı olarak 

görüşmeleri Şurayı Devlette gerekleştirilmiştir. Gerektiğinde farklı makamlardan 

görüş istenerek tartışılan imtiyaz talepleri, tüm yönleriyle aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. Şurayı Devlette girişimcisiyle üzerindeki tartışmaları sona eren imtiyaz 

talepleri, padişah onayından önce bir üst makam olarak görüşülmek üzere Meclisi 

Vükelaya gönderilmiştir. Đmtiyaz talebi görüşülen dördüncü şahıs ise Şitarek veledi 

Pedros’dur. Erzurum’da inşa edeceği çini ve parke taşı fabrikasında kullanmak için 
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getirteceği makine ve aletlerin, gümrük muafiyeti talebi Şurayı Devlette 

görüşülmüştür.   

 

3.2.2.1) SALĐH MÜNĐR BEYĐN ĐMTĐYAZ GÖRÜŞMELERĐ 

 

Salih Münir Beyin talepleri 9 Aralık 1885 tarihinde ticaret umum 

müdürlüğünde görüşülmüştür. Müdürlükteki görüşmelerde yapılması planlanan 

fabrikanın ticaretin ve yerel sanayinin gelişmesi için faydalı bir tesis olduğu 

kanaatine varılmıştır. Đmtiyaz taslağındaki taleplerin de makul ve benzer tesis 

kurmak taleplerindeki örneklere uygun olduğu kabul edilmektedir. Bir tek hususta 

değişiklik lüzumlu görünür. O da 15 yıllık imtiyaz süresi olup,  fazla bulunduğu için 

bu sürenin on yılla sınırlanması istenmiştir.  

 

“…zikrolunan fabrika ticaret ve sanayi-i dâhiliyenin terakkisini müstelzim tesisat-ı 
nafıadan olduğından ve mezkûr mukavelename müsveddesinde münderic şerait dahi 
bittedkik yolunda ve emsaline muvafık suretde görünmüş fakat on beş sene müddet-i imtiyaz 
inkisar olunarak bunun on seneye tenzili lüzumı…” 41 

   

Fakat Salih Münir Bey kurmayı planladığı fabrika ölçeğindeki bir yatırımın, 

bu sürede kendini amorti edemeyeceğini ve zarar edeceğini savunarak bu teklife 

karşı çıkmıştır. Görüşmelerin sonunda bu itiraz dikkate alınarak, Salih Münir Beyin 

süre konusundaki ısrarı kabul edilmiştir. Ertesi gün Ticaret Nezareti’nde yapılan 

görüşmede de imtiyaz taslağı aynen kabul edilmiş olup, konu görüşülmek üzere 

Şurayı Devlete gönderilmiştir.  

 

“…miri müşarünileyhe teklif idilmiş ise de inşa ideceği fabrikanın cesameti cihetiyle 
arsasının mubayaası ve ebniyenin inşası içün haylice bir meblağ sarf olunacağından ve imal 
ideceği eşyanın kısm-ı küllisi eşya-yı nazike ve nefiseden ibaret olub o makule şeylerin 
vücuda getürilebilmesi ise mesarif-i zaide ve külliye ihtiyarına vabeste bulunacağından 
müddet-i imtiyazın on seneye tenzili halinde mütezarr olacağından bahisle buna muvafakat 
idemeyeceğini dermeyan eylemiş olduğuna ve olvechle on beş sene müddet-i imtiyaziye ile 
mezkûr fabrikanın tesis ve küşadı içün ruhsat itası münasib olacağına mebni…” 42 

 

                                                 
41 BOA ŞD 1180/12, 2 Rebiülevvel 1303, 27 Teşrin-i Sani 1301, 9 Aralık 1885. 
42 BOA ŞD 1180/12, 3 Rebiülevvel 1303, 28 Teşrin-i Sani 1301, 10 Aralık 1885. 
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22 Aralık 1885 tarihinde Şurayı Devlete gelen imtiyaz talebi, Tanzimat 

dairesinde görüşülmüştür. Görüşmelerde kurulması düşünülen fabrikada üretimi 

planlanan eşyanın, ağırlıklı olarak yabancı fabrikalarda üretildiği belirtilmiştir. Hem 

bu tarz sanayi ürünlerinin Osmanlı Devleti’nde üretilebilmesi, hem de yabancı 

ürünlerle rekabet edebilmek için kurulacak fabrikaya imtiyaz verilmesi uygun 

bulunmuştur.  

 

“Vakıa imalat-ı mezkûra memalik-i ecnebiye fabrikalarının başlıca asar-ı 
sanaiyesinden ve bunların memalik-i Osmaniyede vücuda getürülmesi arzu olunur mevaddan 
olub mamulât-ı hariciyeye mukavemet içün o misillü fabrikalara imtiyaz itası ise icab-ı 
halden bulunmağla suret-i istida esasen şayan-ı kabul göründiği…” 43 

  

Talep edilen imtiyaz süresi ve fabrika ürünlerinin imtiyaz süresi müddetince 

iç gümrük resminden muaf olması da, benzer müesseselere tanınan ayrıcalıklardan 

olduğu için uygundur. Fabrika inşaatına ve üretime başlamak için talep edilen süreler 

dahi makul ölçülerdedir. Yalnız Tanzimat dairesindeki görüşmelerde, imtiyaz 

talebindeki iki hususun yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. 

Bunlardan birincisi imtiyazın coğrafi sınırları, ikinciyse dış gümrük resmiyle ilgili 

hükümlerdir. Coğrafi sınırlara gelince, imtiyaz taslağında Đstanbul ve çevresi diye 

tabir olunan sınırlar haddinden fazla geniş bulunmuştur. Bu şekilde tanımlanan 

sınırlara Đstanbul’un iki ucunda bulunan Đzmit ve Çatalca sancakları da dâhil olacağı 

için, imtiyaz sınırları Đstanbul ve üç kazası “Dersaadet ve Biladı Selase” şeklinde 

tanımlanmalıdır. Đkinci olarak dış gümrük resmi için tanınacak muafiyet ise, 

umumun bu vergiyi ödememesi için örnek teşkil edebileceği korkusuyla tanınmak 

istenmemiştir. Yapılan görüşmelerde ilk itiraz Salih Münir Bey tarafından kabul 

edilmişse de, ikinci itiraz şiddetle reddedilmiştir. Salih Münir Bey iddiasına dayanak 

olarak da, Mişon Levain’e ait Paşabahçe’deki cam ve kristal fabrikasına tanınan 

ihracat gümrük resmi muafiyetini örnek göstermektedir. 44 Nafıa komisyonu ve 

Meclisi Vükela kararıyla tanınmış ve bu şahsın mukavelenamesinde de kayıtlı olan 

ayrıcalığın, kendisine de tanınmasını talep etmektedir. Salih Münir Beyin iddiasının 

doğruluğunu teyit eden Tanzimat dairesi, yine de bu talebi karşılamak 

                                                 
43 BOA A. DVNS.MKLT.d.2.s.26. 
44 “Beşinci Madde: …ve harice irsal olunacak mamulât dahi gümrük resminden müstesna tutılacak…” 
BOA A.DVNS.MKLT.d.1 s.51. 
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istememektedir. Görüşmenin sonunda bu kararın üst makamlarca verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 45   

 

Salih Münir Beyin imtiyaz talebi bu aşamada Meclisi Vükelada 

görüşülmüştür. 30 Aralık 1885 tarihinde yapılan bu görüşmede, imtiyaz talibiyle 

devlet arasında ihtilafa sebep olan husus konuşulmuştur. Đhracat gümrüğü 

konusundaki bu ihtilafta, sanayi tesislerinin Osmanlı Devleti içinde 

yaygınlaştırılmasının önemi dolayısıyla Salih Münir Bey lehine karar verilmiştir.  

 

“…müşarünileyh bu müsaadenin emsaline muvafık olduğından bahisle itası 
talebinde olmasıyla buna dair kaydın ibka idilüb idilmemesi reye talik olunub vakıa bu 
makule fabrikaların samiye-i saadetvaye-i hazret-i padişahîde memalik-i Osmaniyede 
vücuda getürülmesi arzu olunur mevaddan ve binaenaleyh bu misüllü fabrikalar tesisiçün 
imtiyaz itası iktizay-ı halden olduğına ve işbu fabrika masnuatından harice gönderileceklerin 
resm-i gümrükden muafiyeti dahi muvafık-ı hal ve emsal bulundığına binaen…” 46 

 

Yalnız mukavelename taslağında, Salih Münir Beyin sermaye miktarının 

yazılı olmaması sorun teşkil etmiştir. Meclisi Vükela öncelikle sermaye miktarının 

belirlenmesini istemektedir. Ayrıca imtiyaz taslağında Đstanbul ve üç kazasında 

hâlihazırda mevcut olup, topraktan mamul eşya üreten esnaf tezgâhlarının mevcut 

üretimine imtiyaz sahibinin engel olamayacağı yazılıdır. Bu ifade sadece topraktan 

mamul eşyalar şeklinde anlaşılacağı için, hâlihazırda mevcut olan esnaf 

tezgâhlarında üretilen benzer eserler şeklinde düzeltilmelidir. 47 

 

On iki gün sonra konu tekrardan Şurayı Devlet Tanzimat dairesine 

taşınmıştır. Bu görüşmede esas mevzu ise imtiyaza konu olan fabrikanın 

sermayesinin belirlenmesidir. Fabrikanın tesis ve açılışı için, 40.000 lira sermaye 

belirlenmiştir. Bu sermayenin ilk etapta yarısı kullanılacaktır. Fabrika üretimini ve 

satışlarını arttırdıkça ve imtiyaz sahibi de gerekli gördüğü takdirde, sermayenin diğer 

yarısı kullanıma açılacaktır. Đmtiyaz mukavelenamesi gereği imalata başlanması 

gereken yirmi aylık sürede, sermayenin ilk yarısı olan 20.000 liranın Salih Münir 

                                                 
45 BOA Đ.MMS 82/3535, 15 Rebiülevvel 1303, 10 Kanun-i Evvel 1301, 22 Aralık 1885. 
46 BOA ŞD 2500/36, 23 Rebiülevvel 1303, 30 Aralık 1885. 
47 BOA MV 6/84, 23 Rebiülevvel 1303, 18 Kanun-i Evvel, 30 Aralık 1885. 
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Bey tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Đleride imtiyaz sahibi 40.000 lira olan 

fabrika sermayesini, iki katına kadar çıkarmaya yetkilidir.48 

 

Bu görüşmedeki ikinci konu ise imtiyaz sahibinin hammadde ile ilgili 

talebidir. Salih Münir Bey fabrikanın imalatı için gerekli olan hammaddeyi 

kullanılmayan devlet arazisinde bulduğu takdirde, ücretsiz olarak almaya yetki 

istemektedir. Eğer bu arazi devlet tarafından satılırsa ederini verip öncelikli olarak 

alabilmek hakkını da istemektedir. Ayrıca kendisine gerekli olan hammaddeye şahıs 

arazisinde rastlarsa, arazi sahibiyle fiyat olarak anlaşmak şartıyla satın alabilmek 

hakkını mukavelenameye yazdırmak istemektedir. Paşabahçe’deki cam ve kristal 

fabrikasının imtiyaz mukavelenamesinde de benzer bir madde49 bulunduğu için, bu 

talep uygun bulunmuştur. 50 Tanzimat dairesindeki son görüşmelerde iki taraf da 

anlaşmaya vardığı için, 24 Ocak 1886 tarihinde Meclisi Vükelada imtiyaz 15 sene 

müddet ve mukavelenamesinde yazılı şartlarla kabul edilmiştir. 51 

 

3.2.2.2) MĐMAR YANKO BEYĐN ĐMTĐYAZ GÖRÜŞMELERĐ 

 

Şurayı Devlet Tanzimat dairesi Mimar Yanko Beyin imtiyaz talebini 

incelemeden önce,  konuyla alakalı tanınan ilk imtiyaz olan Ticaret ve Ziraat 

Nezareti Mektupçusu Salih Münir Beyin girişiminin akıbetini öğrenmek istemiştir. 

Önceki imtiyazın hukuki geçerliliğinin devam ettiği bir ortamda, üstelik aynı coğrafi 

alanı kapsayacak ikinci bir talebin görüşülmesi mümkün değildir.  Şurayı Devlet 

Tanzimat dairesi Salih Münir Beyin önce imtiyaz, daha sonraysa fabrika inşaatı için 

ek süre aldığını bilmektedir. Fakat devamı kendileri için meçhuldür. Konunun 

araştırılması Ticaret ve Nafıa nezaretinden istenir. Konu nezaretin Ticaret 

Encümeninde görüşülüp karara bağlanır. Çıkan sonuçsa Salih Münir Beyin 

                                                 
48 BOA A.DVNSMKLT.d.2 s.27. 
49 “Dördinci Madde: Mezkûr fabrikada imal olunacak eşya içün muktezi olan şişe toprağını 
mumaileyh Beğkoz ve havalisinde araziy-i emiriye-i haliyede tesadüf ider ise meccanen ahz itmek 
salahiyetine haiz olub şayed araziy-i mezkûra devletce satılmak lazım gelür ise bedel-i misliyle 
mumaileyhin hakk-ı rüchanı olunacakdır şu kadarki uhdelerinde bulunan araziden alacağı şişe toprağı 
içün sahibinin muvafakatını istihsale mecbur olacakdır. “ BOA A.DVNS.MKLT.d.1.s.51. 
50 BOA A.DVNSMKLT.d.2 s.27. 
51 BOA MV 7/46, 18 Rebiülahir 1303, 12 Kanun-i Sani 1301, 24 Ocak 1886. 
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imtiyazının hukuki bir geçerliliği kalmadığı yönündedir. Çünkü hem bir seferliğine 

tanınan uzatma süresi dolmuş, hem de bu süre zarfında Salih Münir Bey tarafından 

nezarete herhangi müracaatta bulunulmamıştır. Yani hükümet konuyla alakalı yeni 

bir imtiyaz vermek hususunda tamamen serbesttir. 52     

 

Önceki imtiyazın hukuki geçerliliğinin kalmadığının öğrenilmesi üzerine, 

Şurayı Devlet Tanzimat dairesinde Mimar Yanko Bey ile olan görüşmelere devam 

edilmiştir. 22 Ocak 1894 tarihli bu görüşmede öncelikle imtiyaz süresi ile ilgili talep 

görüşülmüştür. 50 senelik talebi çok bulan Tanzimat dairesi bu süreyi 40 yıla 

indirmiştir. Mimar Yanko Beyin çömlekçi esnafı ile ilgili taahhüdü ise yetersiz 

bulunmuştur. Yanko Bey hâlihazırdaki çömlekçi esnafının çalışmasına 

karışamayacağı gibi, bu esnafın yeni atölyeler açmasına da engel olamayacaktır. 

Ayrıca imtiyaz sahibi gerek yurt dışından, gerekse Osmanlı Devleti’nin diğer 

bölgelerinden porselen ve benzeri ürünlerin ithal edilmesine mani olamaz.  

 

“…ikinci maddesinde her ne kadar eshab-ı imtiyazın daire-i imtiyaz dâhilinde 
elyevm mevcud bulunan çömlekci esnafı ile bu kabil mamulât ihzarına mahsus karhanelerin 
hukukına asla helal getürülmeyeceği muharrer ise de bade ezin dahi bu misüllü adi 
karhanelerin inşasını mene ve gerek memalik-i ecnebiyeden ve gerek memalik-i saire-i 
şahaneden bu misüllü mamulât idhaline mümanaat dahi salahiyeti olamayacağı…”  53    

  

Görüşülen üçüncü husussa imtiyazın sermaye miktarıdır. Mimar Yanko Beyin 

teklif ettiği rakamlar kurulacak şirket ve inşa edilecek fabrika için çok yetersiz 

bulunmuştur. Bunun içinde ilk etapta temin edilecek sermaye miktarı 50.000 liraya, 

daha sonra yükseltmeye yetkili olunacak miktarsa 100.000 liraya çıkartılmıştır. 

Dördüncü konu ise Yanko Beyin imtiyazın gerekliliklerini yerine getirememesi 

halinde, uygulanacak hükmün genişletilmesidir. Yanko Bey fabrika kurma 

konusunda başarısız olması durumunda, o anki haliyle fabrikayı arsa ve bütün 

binalarıyla birlikte bedelsiz olarak devlete devretmeyi taahhüt etmiştir. Bu hükmün 

üzerine ilave olarak, fabrika mülkiyetinin imtiyaz müddeti sonunda da devlete 

geçmesi istenmektedir. Mimar Yanko Bey imtiyaz müddeti sonunda fabrikayı 

bakımlı bir şekilde ve ücretsiz olarak devlete devredecektir. Görüşülen beşinci konu 

                                                 
52 BOA ŞD 1199/41, 14 Receb 1311, 10 Kanun-i Sani 1309, 22 Ocak 1894. 
53 Aynı Belge. 
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ise kurulacak fabrikaya devlet tarafından tahsis olunacak arazi ile ilgilidir. Mimar 

Yanko Beyin bedelsiz fabrika arazisi talebi, devlet arazisinde bu iş için uygun bir yer 

bulunması halinde karşılanacaktır. Görüşmenin altıncı konusuysa, fabrika 

kuruluşunda istenilen banka kefalet akçesidir. Mimar Yanko Beyin kendisinden bu 

paranın istenmemesi talebi uygun bulunmuştur. Fakat takibindeki denetim 

masraflarından muafiyet isteği ise reddedilmiştir. Şurayı Devlet Tanzimat dairesi 

fabrikaya tanınan vergi kolaylıklarının, ancak bir müfettiş tayiniyle 

denetlenebileceğini belirtmiştir. Bunun içinde fabrikaya ücreti imtiyaz sahibi 

tarafından karşılanacak, bir müfettiş atanacaktır. 54    

 

Görüşmenin sonuncu ve en hararetli kısmınıysa, Mimar Yanko Beyin vergi 

konusundaki talepleri oluşturmuştur. Yanko Bey kullanacağı hammaddenin gümrük 

resminden ve Maden Nezaretinin tatbik edeceği bütün vergilerden muaf olmasını 

istemektedir. Ayrıca imtiyazı ile ilgili bütün evrak ve senetlerin damga vergisine tabi 

olmamasını da talep etmektedir. Tanzimat dairesinde vergi konusunda bu kadar 

ayrıcalık fazla bulunduğu için, üyeler arasında tartışma çıkmıştır. Fabrika kurmanın 

ticaret ve sanayinin gelişimine katkı yapacak olması, bu girişimlerin bir dereceye 

kadar desteklenmesini haklı çıkarmaktadır. Fakat vergi konusunda kesin karar 

verebilmek için, ilgili mercilere danışılacaktır. Hammadde ile ilgili istenilen vergi 

muafiyetleri için Orman, Maden ve Ziraat Nezaretinden, damga vergisi ile ilgili 

istenilen muafiyet içinse Maliye Nezaretinden görüş alınması kararlaştırılmıştır.  

 

“Ve birde zikr olunan madeniyat resm-i gümrükden maada maden nezaretine aid 
kâffe-i rüsumdan ve şirketin tesisi içün mevki-i tedavüle vazolunacak hisse senedatı ve 
tahvilat-ı saire ile imtiyaza dair olan her nevi evrak ve senedatın dahi tamga resminden 
vareste tutulacağı mezkûr mukavelenamenin beşinci maddesinde tasrih olunmuş ve bu 
maddenin tard idilmesine mumaileyhin muvafakatı istihsal olunamadığı cihetle muafiyet-i 
mezkurenin ita ve adem-i itası hususının rey-i âlice talikan derc olundığı anlaşılmış ve bu 
misüllü fabrikaların tesisi ticaret ve sanayinin terakki ve tevsiine hidmet ideceğinden bir 
dereceye kadar himaye ve mazhar-ı muafiyet idilmesi muvafık-ı maslahat bulunmuş ise de 
bu fabrika içün getürdilecek mevad-ı madeniyenin maden nezaretine aid kâffe-i rüsumdan 
istisnası nizamname-i mahsusa ahkâmına nazaran ne gibi ahval tevlidine bais olacağı 
encümence gösderilmemiş olduğından bu cihetin nezaret-i müşarünileyhadan istilamı ve 
memalik-i şahanede icray-ı ticaret idecek olan bilcümle şirket ve kumpanyalar tarafından 

                                                 
54 BOA ŞD 1199/41, 14 Receb 1311, 10 Kanun-i Sani 1309, 22 Ocak 1894. 
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çıkarılacak tahvilat ve eshamdan her kangisinin tamga resminden istisnası istenilür ise kabil-
il-karar divan-ı umumiye meclis idaresinin istihsal ve muvafakatı…  

…usul-ı mukarrereye tevfikan tamga resminden vareste tutulması dâhil mukavele 
olan hisse senedatı ve tahvilat-ı saire ile imtiyaza dair olan her nevi evrak ve senedat 
hakkında maliye nezaret-i celilesi vasıtasıyla meclis-i mezkûrun mütalaasının istifarı lazım 
geleceği...” 55     

 

Şurayı Devlet Tanzimat dairesindeki Mimar Yanko Beyin imtiyazı ile ilgili 

ikinci görüşme, 17 Şubat 1894 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede öncelikle 

imtiyazın iktisadi gerekliliği tartışılmıştır. Kurulması düşünülen fabrikada üretilecek 

porselen ve çini için hammadde ve kalifiye işgücünün, Osmanlı Devleti’nde yeteri 

kadar bol bulunduğu savunulmuştur. Ayrıca porselen ve çini imali ülkenin sanayi 

geçmişinde önemli bir yere sahiptir. Avrupa’nın geliştirdiği yeni teknikler yüzünden 

ülke içindeki üretim biraz zayıflamışsa da, yeteri kadar gayret gösterildiği takdirde 

bu sanayi yeniden canlanacaktır. Hâlbuki porselen ve çini üretiminin imtiyazla tekel 

altına alınması, bu konuda çalışan esnaf ve sanatkârın elinde sadece adi çömlekçiliği 

bırakacaktır. Bunun için fabrika kurmak isteyen bu girişimci, imtiyaz verilmeden 

başka türlü kolaylıklar tanınarak desteklenmelidir. Yalnız bu şekilde ortaya çıkan ilk 

görüş üyelerin tamamında kabul görmemiştir. Çünkü bu tarz fabrika kurma 

girişimlerin yaşayabilmesi himaye edilip, korunmasına bağlıdır. Ayrıca Mimar 

Yanko Beyin çömlekçi esnafının hem şimdiki, hem de gelecekteki faaliyetlerine 

karışmaya yetkisi yoktur. Üstelik Mimar Yanko Beyin istediği imtiyaz bu konudaki 

ilk girişim de değildir. Bu görüşlerin imtiyaz talebinin önündeki şüpheleri gidermesi 

üzerine, konu detayıyla tartışılmaya başlanmıştır. Önceki görüşmeden uzlaşma 

olmadan kalan tek husus olan Mimar Yanko Beyin vergi konusundaki talepleri, bu 

görüşmede tekrar ele alınmıştır. Tanzimat dairesi tarafından öncelikle Mimar Yanko 

Beye, kendisine de tanınacak olan fabrikalara ait genel vergi ayrıcalıkları 

hatırlatılmıştır. Bunlar fabrikanın ilk tesisinde gerekli olan alet ve makinelerin 

teminiyle,  fabrikanın ürün ihracatında gümrük vergisi alınmamasıdır.  Kendisinin 

bunlarla yetinip, hammadde üzerindeki vergilerle damga vergisi konusundaki 

taleplerinden vazgeçmesi istenilmiştir. Fakat Mimar Yanko Beyin bu taleplerinden 

vazgeçmeye niyeti yoktur. Neticede bu vergilerle ilgili uzlaşma 

gerçekleşmediğinden, konuyla ilgili karar Meclisi Vükelaya bırakılır. Bu görüşmede 
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Mimar Yanko Beyden imtiyazın padişah onayı sırasında, bir defaya mahsus olarak 

Darülaceze’ye 100 lira yardım etmesi talep edilir. Yanko Bey bu talebi kabul 

etmiştir. 56  

 

Mimar Yanko Beyin imtiyaz talebi ertesi gün Meclisi Vükelada 

görüşülmüştür. Burada Yanko Beyin fabrikasında kullanacağı hammaddenin her 

türlü vergiden, imtiyazı ile ilgili her türlü evrak ve senedin damga vergisinden muaf 

olması talebi kabul edilmiştir. 24 Şubat 1894 tarihinde padişah Mimar Yanko Beyin 

imtiyazını onaylamıştır.  

 

“…fabrikanın tesisine mahsus olarak gerek devlet-i Aliyyeden ve gerek diyar-ı 
ecnebiyeden celb ve tedarik olunacak olan makine ve alat ve edevatın ve fabrikanın inşası 
içün muktezi olan kaolin toprağı ve buna mümasil madeniyat ve müddet-i imtiyaziye 
zarfında dâhil ve harice sevk olunacak fabrika mamulâtının gümrük resminden ve maden 
nezaretine aid kâffe-i rüsumdan muaf olmak ve şirketin tesisi içün mevki-i tedavüle vaz 
idilecek hisse senedatı ve tahvilatı ile imtiyaza dair olan her nevi evrak ve senedat tamga 
resminden vareste tutulmak…” 57  

 

Fakat imtiyaz mukavelenamesinde yapılan hatalardan dolayı konu tekrardan 

görüşülecektir. Mimar Yanko Bey imtiyaz ile ilgili olarak, öncelikle Darülaceze’ye 

yapması gereken yardım şartını yerine getirir. 19 Nisan 1894 tarihinde, Yanko Bey 

Darülacezeye 100 lira yatırmış ve imtiyazın kendisine ait olan nüshasını Ticaret ve 

Nafıa Nezaretinden teslim almıştır. 58 

 

Mimar Yanko Bey kuracağı fabrika için, devletten bedelsiz arsa talebinde 

bulunmuştur. Kendisinin bu talebini karşılamak için araştırma yapan Hazine-i Hassa 

Nezareti, Beykoz Hünkâr Đskelesinde daha önceleri kâğıt fabrikasına kiralanan bir 

arsa tespit etmiştir. 6721 metrekarelik bu arazi, iki bakımdan Mimar Yanko Beyin 

kurmak istediği fabrika için uygun bulunmuştur. Arsa hem daha önceden başka bir 

fabrika tarafından kiralanmış, hem de deniz kenarında taştan bir rıhtıma sahip olup 
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ulaşım kolaylığı sağlayabilecek bir mevkidedir. 59 Ayrıca bu arazinin çevresinde 

çayırlık halinde bulunan vakıf arazisinden, ihtiyaç halinde ilave yer kiralanabilir. 60 

 

16 Eylül 1894 tarihinde Meclisi Vükelada Mimar Yanko Beyin imtiyazı 

tekrardan görüşülmüştür. Bu görüşmede öncelikle ilk mukavelenamede yanlışlıkla 30 

sene olarak yazılan imtiyaz müddeti düzeltilmiştir. Bu müddet devletin Mimar 

Yanko Beyle karşılıklı olarak anlaştığı ve imtiyazın esas süresi olan 40 yıla 

çıkarılmıştır. 61 Bu görüşmede ayrıca Yanko Beyin hammadde konusunda talep ettiği 

vergi muafiyeti de detaylandırılmıştır. Meclisi Vükelanın fabrikanın işlemesi için 

gereken kaolin toprağı konusunda bir endişesi yoktur. Fakat fabrikanın yakıt ihtiyacı 

olan odun ve kömür rahatlıkla dışarı satılabilir. Böyle bir durumu engellemek ve 

hammadde konusundaki muafiyeti denetleyebilmek için, fabrikanın yıllık yakıt 

ihtiyacı Mimar Yanko Beye sorulmuştur. Yanko Beyse yıllık yakıt ihtiyacının 25.000 

çeki odun ve 200 ton maden kömürü olduğunu bildirmiştir.  

 

“...ancak fabrikaya lazım olacak mahrukatın tayin-i mikdarı muktezi bulundığına 
binaen mumaileyh Yanko Beyden ledel-sevail senevî yirmi beş bin çeki hatab ile iki yüz ton 
vapur kömürine ihtiyac olduğu anlaşılarak…” 62 

 

Bu bilgiyle mukavelenamenin ilgili hükmü detaylandırılmıştır. Bu görüşmede 

son şeklini alan imtiyaz mukavelenamesi, bir hafta sonra padişah tarafından da 

onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 63 

 

3.2.2.3) ĐNGĐLĐZ ROBERT CAMPELL’IN ĐMTĐYAZ 

GÖRÜŞMELERĐ 

 

Robert Campell’ın imtiyaz talebi de, diğer iki imtiyaz gibi Şurayı Devlette 

görüşülmüştür. Fakat ilk ikisinin aksine Tanzimat dairesinde değil; Nafıa ve Maarif 

ve Maliye dairesinde görüşülmüştür. Bu daire öncelikle Đstanbul valiliğinden konu ile 
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ilgili görüş istemiştir. Valilik böyle bir talebi küçük sermaye sahiplerinin çalışmasına 

engel olacağı ve sanayinin diğer kollarında da benzeri talepler doğurabileceği 

gerekçesiyle uygun bulmamıştır. Bu olumsuz görüşten sonra Nafıa, Maarif ve Maliye 

dairesi, Sanayi Đdaresinden ikinci bir görüş talep etmiştir. Sanayi Đdaresi imtiyaz 

talep edilen fabrikada cüzi bir sermayeyle ve çanak çömlek gibi halkın zaruri 

ihtiyaçları üretilecekse bu talebi uygun bulmamıştır. Halkın zaruri ihtiyaçlarının tekel 

altına alınması münasip değildir. Fakat yetenekli ressam ve heykeltıraşlar istihdam 

edip, sanat eseri denebilecek kalitede ürün verecek bir fabrika ise desteklenmeyi hak 

etmektedir. Çünkü böyle kaliteli bir fabrika ancak yüklü bir sermaye yatırımıyla 

kurulabilir. Ayrıca fabrikanın piyasada tutunma çabası içinde olduğu ilk yıllarda 

kazancı düşük olacaktır. Üstelik kapitülasyonlar dolayısıyla dış rekabete karşı 

korunamayan girişimci, fabrikasının işlerliğini devam ettirebilmek için önemli 

fedakârlıklara katlanmak zorunda kalacaktır. Bütün bunlar dolayısıyla böyle bir 

girişimci, diğer birçok ülkede olduğu Osmanlı Devleti’nde de hükümet tarafından 

desteklenmelidir. Bu destek hiç olmazsa fabrikanın faaliyette bulunduğu ilk 

senelerde, yurtiçinde tanınacak ayrıcalıklarla sağlanmalıdır.  

 

“… işbu fabrikanın cüzi sermaye ile teşekkül iderek havayic-i adiyeden olan çanak 
çömlek gibi eşya imal itdiği suretde bunun inhisara rabtı hiçbir vechle muvafık olamayacağı 
bedihi bulunmakla beraber sanayi-i nefise erbabından mahir ressam ve heykeltıraşlar 
istihdamıyla eşyay-ı nefise dahi imal eylemek üzere tesis idecek bir fabrikanın muhtac 
olduğı sermaye oldukca mühim bir meblağ teşkil eyleyeceği gibi bilhassa ilk senelerde 
ideceği istifadenin cüziyeti ve alelhusus kapitülasyonların mevcudiyeti hesabıyla rekabet-i 
hariciyeden vikayesi müşkil olarak bu babda eshabı tarafından bazı güne fedakârlık ihtiyarı 
lazım geleceği ve memalik-i sairede ise bu gibi fabrikalara elan hükümetlerce de muavenet 
idildiği cihetle memalik-i Osmaniyede dahi bu misüllü müessesatın hiç olmazsa ilk senelerde 
dâhilen mazhar-ı himaye olması muktezi görünüb…” 64 

      

Esnaf ölçeğindeki küçük girişimcinin fabrika kurmasını beklemek pek 

gerçekçi bir yaklaşım değildir. Diğer yandan porselen ve çini imalatının uzun yıllar 

tekele tabi tutulması ve esnafın bu üretimden mahrum bırakılması da hoş 

karşılanabilecek bir durum değildir. Netice olarak imtiyaz süresi hem sanayi tesisini 

kuracak olanlara imkân ve teşvik sağlayacak, hem de konuyla ilgilenen esnafı ve 

yeni meraklıları küstürmeyecek bir şekilde ayarlanmalıdır. Bunun için imtiyaz süresi 
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on yıla indirilmeli ve sadece Đstanbul vilayeti ile sınırlı tutulmalıdır. Đmtiyaz sahibi 

fabrikaya sermaye olarak 70.000 lira koymalıdır. Bu rakamı altıncı seneden itibaren 

150.000 liraya çıkarmalıdır. Đmtiyaz sahibi dışarıdan ithal edilecek benzeri ürünlerin 

alım satımına engel olamayacaktır. Ayrıca hâlihazırdaki mevcut fabrikaların 

çalışmasına da karışamayacaktır. Sanayi idaresinin Robert Campell’ın imtiyaz 

girişimi ile ilgili son şartıysa, girişimci imtiyazı için şirket kurmadığı takdirde, 

fabrikayı başkasına devredememesi ve satamamasıdır.  

 

“…fayans fabrikalarının bizde şimdiden sermaye-i cüzi eshabı tarafından tesis ve 
küşadına nezaret eylemek beyhude olacağı gibi sanayi-i mezkurenin inhisara rabtıyla küçük 
sermaye eshabının uzun müddet bu nevi imalatdan mahrum tutılması dahi bittabi tecviz 
olunamayacağı melamesi hem memleketi daha bir müddet bu nevi sanayiden mahrum 
bırakmamak hem erbabını teşvik ve mütehaliklerini tezyid idecek kadar bir zaman 
mürurundan sonra icrasını serbest bulundurmak içün müddet-i inhisarın on seneye tenzili ve 
bunun yalnız Đstanbul vilayetine hasrı ve ilk beş sene zarfında yetmiş bin lira sermaye vazı 
ve altıncı senesi bu meblağın yüz elli bin liraya iblağı ve haricden idhal olunacak aynı 
eşyanın füruhtına mümanaat olunmaması ve mevcud fabrikaların serbest tutılması ve şirket 
teşkil olunmadığı takdirde fabrikayı ahire devr ve füruht idememesi şartlarıyla istenilen 
ruhsatın itası…” 65  

 

Şurayı Devlet Nafıa ve Maarif ve Maliye dairesi, Robert Campell’ın imtiyaz 

talebi hakkında son olarak Ticaret ve Nafıa meclisinden görüş almıştır. Bu meclis de 

sanayi idaresi gibi, önemli bir miktar tutan sermaye ile kurulacak böyle bir fabrikanın 

desteklenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi taraftarıdır.  Ayrıca yerli ürünlerin 

pazar payını arttırmak için bu tip fabrikaların kuruluş aşamasında desteklenmesi; 

Meclis-i Mebusan tarafından kısmen kabul edilmiş olup, görüşmeleri devam edecek 

olan Teşvik-i Sanayi kanununun ilkelerine de uygundur. Bütün bunların neticesinde 

kurulacak sanayi tesisinden beklenilen faydaların sağlanabilmesi için; Robert 

Campell tarafından istenilen imtiyaz, sanayi idaresinin ortaya koyduğu şartlar 

çerçevesinde tanınmalıdır. Ticaret ve Nafıa Meclisi imtiyaz konusundaki görüşlerine 

destek olarak, Yıldız Porselen ve Çini fabrikasını öne sürmüştür. Đmtiyaz sahibi 

olmadığı için bu fabrikanın gelişip, pazar payını arttıramadığını savunmuştur. 

 

“…meclis-i ticaret ve nafıanın ol babdaki karar müzakeresi ise işbu fabrikanın 
muhtac olduğı sermaye oldukca mühim bir meblağ teşkil ideceği cihetle meclis-i idare-i 
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vilayetin mütalaa-i vakıası bu misüllü fabrikalar hakkında gayri varid olmak lazım gelüb 
alelhusus mamulât ve masnuat-ı dâhiliyenin temin-i revacı fabrikaların bidayet tesislerinde 
bazı gûne müsaadat ve muafiyet-i mahsusa iraesine mütevakkıf ve Meclis-i Mebusanca 
kısmen kabul idilerek ikmali devr-i atiyeye talik kılınmış olan Teşvik-i Sanayi kanununun 
müsaadat ve muafiyat-ı mezkurenin nevi ve derece-i şümulı hakkında mevad-ı mahsusa 
dercindeki inayete nazaran dahi bu misüllü fabrikaların tesisinden mülken ve maddeten 
muntazır olan fevaidin bihakkın temin-i esbab-ı istikmaliyesi nokta-i mühimmesine münatıf 
ve istenilen inhisar ise müsaadat-ı mezkuriye cümlesinden olarak şerait-i mebhuse ile tervic-i 
istida merkezinde bulundığı ve Yıldızda kâin porselen fabrikasının haddizatında böyle bir 
inhisarı mütezammın olmadığı… işbu fabrikanın bunca seneden beri terakki ve mamulâtının 
temin-i revac idememesi böyle bir inhisarın ita olunmasındaki elzemiyetin derece-i isabetini 
müsebbit-i ahvalden bulunmış olduğı…” 66  

 

2 Ekim 1911 tarihinde Nafıa ve Maarif ve Maliye dairesi, aldığı görüşlerin 

ışığında Ticaret ve Ziraat Nezaretince hazırlanan imtiyazın şartlarını görüşmüştür. Đlk 

olarak imtiyazın coğrafi alanı ve süresi ile ilgili olan ilk maddesi ele alınmıştır. Bu 

madde fabrika kurulacak mekân ile ilgili şartlar katılarak genişletilmiştir. Ayrıca 

imtiyazın coğrafi alanı, Đstanbul vilayetinin hâlihazırdaki sınırları denilerek 

belirginleştirilmiştir. Đmtiyaz taslağının ikinci maddesinde, mukavelenamenin tanzim 

tarihinden itibaren bir sene içerisinde fabrika inşası tamamlanacaktır diye 

belirtilmiştir. Hâlbuki imtiyaz işlerinde sürenin başlangıcı olarak imtiyaz fermanının 

ilanı kabul edilir. Onun için bu ibare yeniden yazılmalıdır. Ayrıca üretilecek eşya 

için sadece “eşyayı nefise” tabiri kullanılmışsa da, bunlar porselen ve çiniden imal 

edilecek denilerek düzeltilmelidir. Ayrıca mukavelename taslağındaki imtiyaz sahibi 

şirket kurmadığı takdirde, fabrikayı başkasına devredemez ve satamaz ibaresini de 

yanlış bulan daire; bu yasağı kaldırmıştır. Bu madde imtiyaz sahibi fabrikanın 

kuruluş ve işletmesi için bir şirket kurmaya yetkilidir, denilerek değiştirilmiştir. 

Mukavelename taslağının altıncı ve yedinci maddelerinde imtiyaz sahibi veya yerine 

geçmek için kurulacak şirketin resmi muamelelerde Türkçe dilini kullanacağını, 

muhabere evrakının damga kanununa tabi olacağını ve birkaç fen memuru hariç 

Osmanlı vatandaşlarını istihdam edeceğini yazılıdır. Nafıa ve Maarif ve Maliye 

dairesi bu maddelerin mukavelenameye yazımı tamamen gereksiz bulmuş ve bunları 

imtiyaz taslağından çıkartmıştır. Đmtiyaz mukavelenamesinin hükümleri konusunda 

Robert Campell’ın vekilinden de onay alınmıştır. Fakat imtiyaz maddeleri üzerinde 
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bazı değişiklikler yapıldığı için, konunun bir seferde Umumi Heyette görüşülmesi 

gerekmektedir.  

 

“…mevad-ı mezburenin ziri şirket namına hareket iden Haim beğe imza itdirilerek 
mezkûr mukavelenamenin bir nüsha-i beyzasının leffen takdimi tezkire kılınmış ise de 
maslahatın imtiyazı tashih itmesi itibarıyla keyfiyetin bir kerede heyet-i umumide tedkiki 
nizam-ı iktizasından bulunmuş olmağla…” 67 

 

19 Ekim 1911 tarihinde Şurayı Devlet Umumi Heyetinde, Robert Campell’ın 

imtiyaz talebi tekrardan görüşülmüştür. Bu toplantıda ortaya çıkan görüşlerse: 

Kurulacak bu fabrika tarzı müesseselere ülkenin ihtiyacı vardır. Ayrıca Osmanlı 

Devleti’nde sanayinin gelişip teşviki için bir kanun çıkarılmıştır. Talep edilen 

imtiyazın on sene müddetle tekel olarak faaliyette bulunması, bu fabrikanın kuruluşu 

sırasında elde edilmesi düşünülen faydaların sağlanabilmesi için elzemdir. Bu 

görüşün aksine Umumi Heyetteki bazı üyeler Balta Limanı Ticaret Antlaşması 

lağvedilmedikçe, yabancı sanayiyle rekabet edilemeyeceğini savunmuşlardır.  

Neticede bu tekelden zarar görecekler yine Osmanlı vatandaşları olacaktır. Görüşleri 

bu şekilde olan üyeler, sermayesi çok da güçlü olmayan bu girişime imtiyaz 

verilmemesi taraftarıdırlar. Fakat sonunda ortaya çıkan genel görüşse, Đstanbul’da 

imtiyaz talep edilen surette Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası hariç hiçbir müessese 

mevcut değildir. Bu fabrikada ülkeye gerektiği kadar iyi hizmet edememektedir. Bu 

tarz sanayi tesislerinin sayısını arttırabilmek için, mevcut olanların faaliyetlerine 

engel olmadan on sene gibi kısa bir süre tekel hakkı tanınması gayet uygundur. 

Ayrıca altıncı seneden itibaren sermaye miktarı 150.000 liraya çıkarılacak girişimin 

ekonomik olarak çok zayıf olduğu da iddia edilemez. Bütün bu gerekçelerin ışığında 

bu girişime imtiyaz verilmesi uygundur. Yalnız imtiyaz mukavelenamesinde bazı 

ufak rötuşlar yapılmalıdır. Đmtiyazın sektördeki diğer elemanlarla ilişkisini 

düzenleyen üçüncü maddesine “hudud-ı imtiyaziye dâhilindeki” ibaresi eklenip ifade 

daha anlaşılır hale getirilmelidir. Dördüncü maddedeki anonim şirket kurma 

konusunda yetkilidir ibaresi “ferman tarihinden itibaren altı ay zarfında bir Osmanlı 

anonim şirket teşkiline mecburdur” ifadesiyle düzeltilmelidir. Bunun haricinde bir iki 

ufak ibarede de düzeltme yapılmalıdır.  
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“Bu misüllü müessesata memleketin ihtiyacı derkar ve memalik-i Osmaniyede 
sanayide tergibi ve teşviki içün bir layiha-i kanuniye dahi meclis-i umumice derdest-i tedkik 
ise de taleb idilen ruhsatın on sene müddetle inhisar tahtında tutulması mesaisi mevki-i bahs 
ve müzakereye vazolundukda zikr olunan fabrikanın işleyüb tesisinde muntazır olan fevaidi 
istihsal içün bir müddet rekabetten azade kalması mütalaasıyla mevcud müessesata 
tokunulmaksızın mezkûr fabrikaya virilecek ruhsat tarihinden Đstanbul vilayeti dâhilinde on 
sene müddetle diğer bir talibe ruhsat virilmemesi keyfiyeti sanayi idaresince tasvib idiliyor 
ise de hükümetin merbut olduğı ahd-ü atika ref ve ilga idilmedikce sanayi-i ecnebiyeye karşı 
rekabet mümkün olmayub işbu inhisardan mütezarrır olanlar yine teba-i devlet-i Aliyye 
olacağından binnetice memleket içün müstelzim-i müfret olan böyle bir şart ile esasen tesisi 
büyük bir sermayeye mütevakkıf olmayan mezkûr fabrikanın inşasına ruhsat ita olunmaması 
lazım geleceği ve nezaret-i müşarünileyhanın tezkiresinde hikâye olunan Đstanbul vilayeti 
idare meclisinin kararının muvafık-ı maslahat görüldiği azadan beş zat tarafından dermeyan 
kılınmış ise de şimdiye kadar Đstanbulda taleb idilen suretde ruhsata havi bir müessese 
olmayub her ne kadar ahiren müze-i hümayun idaresine virilen çini fabrikası mevcud ise de 
anın tesisinden beri memleketce layıkıyla istifade olunamamasına ve bu misüllü sanayi 
memleketimizde teksiri içün mümkün olduğı kadar canib-i hükümetden mazhar-ı himaye 
olması tabi olub mevcudun menafıına helal gelmemek şartıyla topı on seneden ibaret cüzi bir 
müddetle havayic-i zaruriyeden olmayan bu gibi eşyanın mahdud bir daire dâhilinde imali 
içün hakk-ı inhisar itasında mahzur gayr-i varid görünmesine ve mezkûr fabrikanın 
sermayesi yüz elli bin liraya iblağ kılınacağına nazaran buna pek cüzi sermaye ile teşkil 
idecek bir müessese nazarıyla da bakmak muvafık olmamasına binaen taleb idilen ruhsatın 
şerait-i mukarrere vechiyle itası ekseriyetle tasvib idilerek…” 68   

 

10 Mart 1912 tarihli bu görüşmede Meclisi Vükela, talebinin kanunlara 

uygunluğunun denetlenmesi ve kendisinden gerekli teminatların alınması şartıyla; 

Robert Campell’a imtiyaz verilebileceğine karar vermiştir. Ayrıca 2. Meşrutiyet 

sonrası atıl kalan devlete ait Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının da, kendisine 

devredilebileceği kanaatine varılmıştır. Yalnız bunun için öncelikle fabrikanın bağlı 

olduğu Maarif Nezareti’nden görüş istenecektir.  

 

“Mezkûr mukavelename münderecatının inhisar ve imtiyazat-ı kanuni ahkâmına 
muvafık olub olmadığı bit-tahkik icab-ı beyan olunmak ve salifül-beyan fabrikanın inşası 
içün ruhsat taleb iden mösyö Campell’dan teminat-ı lâzıme alınmak ve hükümetin idaresinde 
bulunan porselen ve fayans fabrikasının da mumaileyhe suret-i münasibde devr ve füruht 
idilmesi müzakere kılınmak ve Maarif Nezaretine taalluk idecek cihetleri hakkında nezaret-i 
müşarünileyh ile bil-muhabere neticesi bildirilmek üzere…”  69  

 

Öncelikle Şurayı Devlet tarafından, Robert Campell’ın imtiyaz talebiyle ilgili 

her türlü hukuki konu aydınlatılmıştır. Meclisi Vükelanın bu imtiyazla ilgili diğer iki 

talebinden birincisi olan teminat bedeli için, imtiyaz mukavelenamesine bir ek madde 

                                                 
68 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
69 BOA MV 162/56, 20 Rebiülevvel 1330, 26 Şubat 1327, 10 Mart 1912.  
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ilave edilmiştir. Bu madde de Robert Campell’dan Osmanlı Bankasına 500 lira 

teminat akçesi yatırması istenmiştir. Meclisi Vükelanın ikinci talebi olan Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikasının devri hususunda, Maarif Nezaretinin görüşü 

olumsuzdur. Çünkü Maarif Nezareti Robert Campell’a devredilmesi düşünülen 

fabrikanın; Yıldız Sarayı Hümayunu sınırları içerisinde bulunması dolayısıyla, 

satışının da kiralanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Maarif 

Nezareti bu fabrikayı çinicilik sanatını öğretmek ve yaymak üzere, bir okul gibi 

yeniden düzenlemeyi de planlanmaktadır. Kısacası Robert Campell’a bu fabrikanın 

devri mümkün değildir.  

 

“…Çini fabrikasının Yıldız Saray-ı hümayunı dâhilinde bulunması hasebiyle bit-tabi 
füruht ve icarı caiz olamayacağı gibi esasen mezkûr fabrika istihsal-i temettü maksadıyla 
değil çinicilik sanat-ı kadime-i mergubesinin talim ve neşr ve tamimi inayesiyle yeniden 
tesis ve ihya idileceğine nazaran bunun mösyö Campell’a devri gayr-i kabil bulunmuşdır.” 70 

 

Üzerindeki bütün tartışmalar sonuçlanan Robert Campell’ın imtiyaz talebi, 26 

Ağustos 1912 tarihinde onaylanıp yürürlüğe girmiştir.  

 

“Đngiltere devleti tebaasından Galatada Çeçeyan hanında mukim Campell’a Reşadiye 
porselen ve fayans fabrikası namıyla bir fabrika tesisi zımnında Şurayı Devlet ve Meclisi 
Vükela kararıyla ruhsat virilmişdir. Bu irade-i seniyyenin icrasına Ticaret ve Ziraat Nezareti 
memurdır.” 71 

 

3.2.2.4) ŞĐTAREK VELEDĐ PEDROS’UN GÜMRÜK 

MUAFĐYETĐ TALEBĐ 

 

Ticaret ve Nafıa Nezareti, Şitarek veledi Pedros’un istediği gümrük 

muafiyetinin uygunluğunu denetlemek için uzman görüşüne başvurmuştur. Bunun 

için sanayi müdür muavini Aram Efendiden, gümrük muafiyeti istenen araç gereç 

hakkında bilgi talep etmiştir. Aram Efendi muafiyet istenen araç gerecin fabrikanın 

ilk kuruluşu için gerekli olduğuna dair rapor vermiştir. “Đşbu pusulada musavver eşya 

mezkûr fabrikanın tesisat-ı ibtidaiyesine aid levazımdan olduğı tasdik olunur.” 72 

                                                 
70 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, Cemaziyelevvel 1330, Nisan 1328, Nisan 1912.   
71 BOA MV 227/185, 13 Ramazan 1330, 13 Ağustos 1328, 26 Ağustos 1912. 
72 BOA ŞD 1226/30, 25 Şubat 1324, 10 Mart 1909. 
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Ticaret ve Nafıa Nezareti bu rapordan sonra sadarete sunduğu yazıda, fabrikaların ilk 

kuruluşuna ait alet ve edevatın gümrük resminden muaf olduğunu ve bu hususun 

sadarete ve rüsumat emanetine bildirilmesini talep eder.  

 

“…fabrikaların tesisat-ı ibtidaiyesine aid alat ve edevatın gümrük resminden 
muafiyeti olbabdaki talimat-ı mahsusası iktizasından olub mezkûr aletin dahi salifül-arz 
fabrikanın tesisat-ı ibtidaiyesine mahsus idüği tedkikatı vakıasından anlaşılmasına mebni 
keyfiyetin huzur-ı sami-i sadaretpenahilerine arz ve izbar-ı ifade ve zikrolunan resim ile 
arzuhalin sureti leffen takdim ve ita da kılınmış olmağla icray-ı icabı hususının rüsumat 
emanet-i celilesine inba ve nezaret-i aciziyede malumat ita buyurılması babında.” 73 

  

Şitarek veledi Pedros’un talebi konusunda Ticaret ve Nafıa Nezaretinin 

görüşü olumlu olduğu için, konu bir sonraki aşama olan Şurayı Devlete havale 

edilmiştir. Konuyu görüşecek olan Şurayı Devlet Nafıa ve Maarif dairesi ise, 

Pedros’un talebini görüşmeden önce Ticaret ve Nafıa Nezaretinden bilirkişi talebinde 

bulunmuştur. Nezaretse 28 Mart 1909 tarihli cevabında, daha önce kendisi de 

görüşüne başvurduğu sanayi idaresi muavinlerinden Aram Efendiyi bilirkişi olarak 

atamıştır.  

 

“…cereyan idecek müzakerede hazır bulunmak üzere bu işe vukuf ve malumatı olan 
bir zatın… mütalaa güzar-ı acizi olarak bu babda itay-ı izahat itmek üzere sanayi idaresi 
muavinlerinden Aram Efendinin yevm-i mezkûrda azimeti kendüsine tebliğ kılınmış 
olmağla…” 74 

 

5 Nisan 1909 tarihinde Nafıa ve Maarif dairesi, Şitarek veledi Pedros’un 

talebini görüşmek üzere toplanmıştır. Görüşmede öncelikle Ticaret ve Nafıa 

Nezaretince alınan olumlu rapor incelenmiştir.  Fakat bilirkişi olarak çağırılan Aram 

Efendiden, gümrük muafiyetini düzenleyen ilgili maddenin tekrar ve bütün 

yönleriyle açıklanması talep edilmiştir. Bunun üzerine Aram Efendi görüşülen 

fabrikanın, motorla çalışan alet ve makineye sahip olmadığını belirtmiştir. Ülkeye 

getirtilmek istenen alet, el ile çalışan bir nevi baskı makinesidir. Hâlbuki gümrük 

resmi muafiyeti, alet ve edevatı motorla çalışan fabrikalara tanınan bir haktır. Bu 

gerekçeyle Şitarek veledi Pedros’un talebi reddedilmiştir.  

 

                                                 
73 BOA ŞD 1226/30, 25 Safer 1327, 5 Mart 1325, 18 Mart 1909. 
74 BOA ŞD 1226/30, 6 Rebiülevvel 1327, 15 Mart 1325, 28 Mart 1909. 
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“Vuku bulan davete mebni Ticaret ve Nafıa Nezaretinden izam olunan sanayi idaresi 
muavinlerinden Aram Efendiden istizah-ı madde olundıkda mezkûr fabrikanın motor ile 
müteharrik alet ve edevatı olmayub bu defa celbi istida olunan aletin el ile istimal olunur bir 
nevi baskıdan ibaret olduğı ifade idilmiş ve gümrük resminden muafv tutulan alet ve edevat 
motor ile imalatda bulunan fabrikalar levazımından bulunmuş olduğından mezkûr aletin 
resm-i gümrükden istisnasına mani nizamı bulunmadığının nezaret-i mezkûreye tebliği 
tezkire kılındı…”75     

 

3.2.2.5) ĐMTĐYAZ GÖRÜŞMELERĐNDEKĐ BENZERLĐK VE 

ZITLIKLAR 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak amacıyla talep edilen üç imtiyazda, 

Đstanbul’da fabrika kurmak amacıyla istenmiştir. Görüşmeler Ticaret nezaretinin 

imtiyaz taslağını incelemesiyle başlamakta olup, akabinde konu tartışılmak üzere 

Şurayı Devlete gönderilmekteydi. 2. Meşrutiyet öncesi alınan Salih Münir Beyle 

Mimar Yanko Beyin imtiyazları, Şurayı Devlet Tanzimat dairesinde görüşülmüştür. 

Fakat bu dönem sonrası alınan Đngiliz Robert Campell’ın imtiyazı, Nafıa ve Maarif 

ve Maliye dairesinde görüşülmüştür. Yine ilk iki imtiyazın aksine Robert Campell’ın 

talebi, Şurayı Devlette iki ayrı aşamada ele alınmıştır.  Nafıa ve Maarif ve Maliye 

dairesinde görüşülen imtiyaz talebi, direk hükümet onayına gönderilmek yerine; 

Şurayı Devletin Umumi Heyetinde tekrar incelenmiştir. Şurayı Devlet aşamasındaki 

imtiyaz görüşmelerinde müteaddit görüşmeler yaşanabilmekte olup, üzerinde 

mutabakat sağlanan konu Meclisi Vükelaya gönderilmekteydi. Meclisi Vükelanın da 

incelemesini bitirdiği imtiyaz talebi, imtiyazın yürürlüğe girebilmesi için padişahın 

onayına sunulurdu.  

 

Bazen Şurayı Devlet aşamasında girişimci ile mutabakat sağlanamaz ve konu 

üst merci olarak Meclisi Vükelaya sunulurdu. Girişimcilerle yaşanan 

anlaşmazlıkların ana sebebi olan vergi muafiyetleri ile ilgili talepler, Meclisi Vükela 

tarafından ülkenin sanayi yatırımlarına olan ihtiyacı gerekçe gösterilerek kabul 

edilirdi. Fakat vergi muafiyetinin kötüye kullanımını engellemek için, bazı şartlar da 

ileri sürülmekteydi. Örneğin Mimar Yanko Beye tanınan hammadde ile ilgili vergi 

muafiyetinde, kendisinden fabrikanın yakıt ihtiyacının net olarak belirtilmesi 

                                                 
75 BOA BEO 3532/264896, 14 Rebiülevvel 1327, 23 Mart 1325, 5 Nisan 1909. 
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istenmiştir. Bazen Şurayı Devlet aşamasında girişimciyle bir anlaşmazlık 

olmamasına rağmen, Meclisi Vükela aydınlatılması gereken bir konu olduğu 

düşüncesiyle imtiyaz talebini geri gönderebilmekteydi. Meclisi Vükelada incelenen 

Salih Münir Beyin mukavelename taslağında sermaye miktarı belirtilmediği için, 

konu Şurayı Devlet Tanzimat dairesine geri gönderilmiştir.  

 

Görüşmeler sırasında iddiasını ve talebini güçlendirebilmek için, önceki 

imtiyazların incelendiği de olmuştur. Salih Münir Bey muhtemelen devlet görevlisi 

olmasının verdiği avantajı kullanarak, Mişon Levi’nin Beykoz’da zücaciye fabrikası 

kurmak için aldığı imtiyaz mukavelenamesini incelemiştir. Reddedilen taleplerine 

karşılık, bu mukavelenamede tanınan ayrıcalıkları örnek göstererek benzerlerini 

kendisi içinde istemiştir. Osmanlı Devleti imtiyaz görüşmelerinde esnafla, fabrika 

kurmak isteyen girişimci arasındaki dengeyi korumaya çalışmıştır. Girişimciler 

imtiyaz sürelerini uzatmak isteseler de, Osmanlı Devleti bu süreyi hem esnafı hem de 

girişimciyi mağdur etmeyecek bir süreye çekmeye çalışmıştır. Girişimcilere tanınan 

imtiyazlarda esnafın faaliyetlerine karışmak yasaklanmıştır.         

 

3.2.3) ĐMTĐYAZ MUKAVELENAMELERĐ 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak amacıyla üç ayrı şahıs imtiyaz almıştır. Üçü 

de Đstanbul’da fabrika kurmak için alınan imtiyazlardan birincisini, Ticaret ve Ziraat 

Nezareti mektupçusu Salih Münir Bey 1 Şubat 1886 tarihinde 15 yıllığına almıştır. 

Đkinci imtiyaz ise Mimar Yanko Beyin 40 yıllığına aldığı imtiyaz olup, başlangıç 

tarihi 23 Eylül 1894’dür. Bu konuda alınan üçüncü ve son imtiyazsa, Đngiltere 

vatandaşı Robert Campell’ın on yıllığına ve 27 Ağustos 1912 tarihinde aldığı 

imtiyazdır. 
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3.2.3.1) SALĐH MÜNĐR BEYĐN ĐMTĐYAZ 

MUKAVELENAMESĐ 

 

Şurayı Devlet Tanzimat dairesi ve Meclisi Vükeladaki görüşmelerde son 

şeklini alan Salih Münir Beyin imtiyazı, 1 Şubat 1886 tarihindeki padişah onayından 

sonra yürürlüğe girmiştir. 76 Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu Salih Münir 

Beye tanınan bu imtiyaz sekiz ayrı maddeden oluşmaktadır. Đlk üç madde imtiyazın 

işleyişi ve hukuki geçerliliği ile ilgilidir. 

 

Birinci Madde: Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu Salih Münir Beye 

porselen, çini ve fayanstan mamul her çeşit tabak, çanak, sahan, testi, bardak, kâse, 

fincan, saksı, soba vb. eşyalarla porselen izolatör imal etmek için on beş seneliğine 

imtiyaz verilmiştir. Đmtiyaza konu olan fabrika Boğaziçi’ndeki Çubuklu köyünde 

veya o havalide kurulacaktır. 

 

Đkinci Madde: Đş bu imtiyaz tarihinden itibaren, on beş sene müddetle 

Đstanbul ve üç kazasında bu tarz üretim yapan bir fabrika için kimseye ruhsat 

verilmeyecektir. 

 

Üçüncü Madde: Đmtiyaz tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde fabrika 

inşaatına başlanacaktır. Bundan bir sene sonraysa fabrika üretime geçecektir. Şayet 

toplam 20 aylık bu süre geçtikten sonra imalata başlanamazsa veya fabrika imalata 

geçtikten sonra faaliyetini tatil ederse, imtiyaz geçerliliğini yitirecektir. Bu takdirde 

Đstanbul’da bu tarz bir fabrika kurmak isteyenlere ruhsat verilebilecektir. 77 Dördüncü 

madde kurulacak fabrikanın sermayesi ile ilgilidir. 

 

Dördüncü Madde: Fabrikanın inşa ve açılışı için Salih Münir Bey tarafından 

40.000 lira sermaye konulacaktır. Ancak ilk etapta bu miktarın yarısıyla işe 

başlanacak olup, üretimin artışı ve Salih Münir Beyin de gerekli görmesiyle 

                                                 
76 BOA A.DVNSMKLT.d.2 s.28. 
77 Aynı Defter, s.25-26. 
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sermayenin diğer yarısı faaliyete geçirilecektir. Yalnız üçüncü madde de belirtilen işe 

başlama süresi olan 20 ayda, bu sermayenin ilk etapta kullanılacak olan 20.000 

liralık kısmı temin edilmek zorundadır. Ayrıca ileri tarihte imtiyaz sahibi sermayesini 

iki katına yani 80.000 liraya çıkarmaya yetkilidir. 78 Đmtiyazın beşinci maddesi 

vergilerle alakalıdır. 

 

Beşinci Madde: Kurulacak fabrika için ilk defa olarak Avrupa’dan 

getirtilecek alet, makine ve her türlü eşya gümrük resminden muaf tutulacaktır. 

Ayrıca imtiyazın süresi olan on beş sene boyunca gerek yurtiçinde kullanılsın, gerek 

de yurtdışına ihraç edilsin; fabrikanın üretiminden gümrük resmi alınmayacaktır. 

Yalnız suiistimali önlemek için gümrük idaresi tarafından konulacak her türlü kurala, 

imtiyaz sahibi uymak zorundadır. Son olarak imtiyaz müddeti sonunda imtiyaz 

sahibi, ürünleri için o an mevcut olup yerli ürünlere uygulanan her türlü resim ve 

vergiyi ödemek zorundadır. 79 Mukavelenamenin altıncı maddesi hammadde 

teminiyle alakalıdır. 

 

Altıncı Madde: Đmtiyaz sahibi fabrikasının imalatı için gerekli hammaddeyi 

hâlihazırda boş olan devlet arazisinde bulursa, ücretsiz olarak almaya hakkı olacaktır. 

Şayet hammadde temin ettiği böyle bir arazinin devlet tarafından satılması lazım 

gelirse, bedelini ödemek şartıyla araziyi öncelikle satın almak imtiyaz sahibinin 

hakkıdır. Đmtiyaz sahibi eğer şahıslara ait olan arazilerden hammadde temin etmek 

isterse sahibinin onayını almak zorundadır.80 Đmtiyazın son iki maddesi sosyal 

konularla ilgili hükümler içermektedir.  

 

Yedinci Madde: Đmtiyaz sahibi fabrikasında çalıştıracağı usta ve işçileri 

mümkün olduğunca Osmanlı Devleti vatandaşları arasından seçecektir. 

 

Sekizinci Madde: Đmtiyaz sahibinin imtiyazın yürürlüğe girdiği anda, 

Đstanbul ve üç kazasında hâlihazırda mevcut işlemekte olan esnaf tezgâhlarının 

                                                 
78 BOA A.DVNSMKLT.d.2 s.26. 
79 Aynı Defter, s.26. 
80 Aynı Defter, s.26. 
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üretimini engellemeye hakkı olmayacaktır. Bu üretimin çömlek cinsi aşağı kalite 

topraktan mamul eşyalar veya kurulacak fabrikada üretimi planlanan kalitede eserler 

olması bu hükmü değiştirmez. 81 

 

3.2.3.2) MĐMAR YANKO BEYĐN ĐMTĐYAZ 

MUKAVELENAMESĐ 

 

Mimar Yanko Beyin Đstanbul’da porselen, fayans ve çini imal etmek için 

kuracağı fabrikanın imtiyaz mukavelenamesi olup, 23 Eylül 1894 tarihindeki padişah 

onayıyla yürürlüğe girmiştir. Đlk madde imtiyazın mekân ve zaman olarak sınırlarıyla 

ilgilidir.  

 

Birinci Madde: Osmanlı vatandaşı Yanko Beyin porselen, fayans ve çini 

imal etmek için kuracağı fabrikaya 40 seneliğine imtiyaz verilmiştir. Bu imtiyaz 

Đstanbul merkez başta olmak üzere; Adalar, Kilyos, Beykoz, Kartal, Küçük Çekmece 

ve Şile kazalarını da içine alan bir bölge içerisinde geçerlidir. 82 Đkinci madde 

fabrikanın kurulacağı arazi ile ilgilidir.  

 

Đkinci Madde: Hazine-i Hassa Nezareti ile Mimar Yanko Beyin görüşmeleri 

neticesinde, Beykoz’da Emlak-ı Hümayuna ait olan 6721 metrekarelik bir arazi 

kurulacak fabrikanın inşası için tahsis edilmiştir. Şayet bu arazi fabrikanın inşası için 

yeterli olmazsa, etraftan yeteri kadar araziyi imtiyaz sahibi temin etmekle 

mükelleftir. Yalnız bu ilave arazi satın alarak değil de kiralama yoluyla temin 

edilirse, fabrika binası devlet arazisi üzerine inşa edilecektir. 83 Üçüncü madde 

imtiyazın işleyişi ve imtiyaz sahibinin sektördeki diğer elemanlarla kuracağı ilişkinin 

sınırlarıyla alakalıdır. 

 

Üçüncü Madde: Đmtiyaz tarihinden itibaren 40 sene boyunca birinci 

maddede sınırları belirtilmiş olan alanda, konuyla ilgili fabrika kurmak için ikinci bir 

                                                 
81 BOA A.DVNSMKLT.d.2 s.26. 
82 BOA A.DVNS.MKLT.d.7. s.199. 
83 Aynı defter,. s.199. 
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şahsa imtiyaz verilmeyecektir. Fakat imtiyaz sahibi hâlihazırda mevcut çömlekçi 

esnafıyla benzer üretimde bulunanların; atölye ve imalathanelerinin faaliyette 

bulunmasına, bunların yenilerini kurmalarına veya mevcut olanları genişletmelerine 

engel olamaz. Ayrıca gerek Avrupa’dan gerekse Osmanlı Devleti’nin başka bir 

bölgesinde porselen, fayans veya çini ithaline imtiyaz sahibi karışamaz. 84 Dördüncü 

madde fabrikanın faaliyete geçme sürecinde imtiyaz sahibinin yükümlülüklerini, 

fabrikanın sermayesinin belirlenmesini ve imtiyazın yarıda kalması veya müddetinin 

tamamlanması durumunda uygulanacak hükümleri belirtmektedir. 

 

Dördüncü Madde: Đmtiyazın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, altı ay 

içerisinde fabrika inşaatına başlanacaktır.  Đki sene sonundaysa fabrika üretime 

geçmek zorundadır. Ayrıca Osmanlı kanunlarına tabi olmak ve padişah fermanıyla 

kararlaştırılan kurallara uymak şartıyla, imtiyazın başlangıcından itibaren altı ay 

içerisinde anonim bir şirket kurulacaktır. Fabrikanın kuruluş ve işlemesi için 30.000 

lira sermaye tayin edilmiştir. Đmtiyaz sahibinin bu miktarı 100.000 liraya kadar 

çıkarmaya yetkisi olacaktır. Tayin edilen süreler içerisinde yükümlülükler yerine 

getirilemezse veya üretime başlandıktan sonra fabrika faaliyetini tatil ederse, imtiyaz 

geçerliliğini kaybedecektir. Bu durumda ikinci maddeyle fabrika inşasına tahsis olan 

arazi ile fabrika için ilave olarak satın alınmış olan araziler, üzerlerindeki binalarla 

birlikte bedelsiz olarak Hazine-i Hassa Nezaretine iade edilecektir. Son olarak 

imtiyaz müddeti bitiminde fabrika bütün bina, alet ve makineleriyle birlikte, bakımlı 

ve mamur bir şekilde ve bedelsiz olarak Hazine-i Hassa Nezaretine devredilecektir. 
85 Beşinci madde fabrikanın muhatap olacağı vergilerle ilgili hükümleri içermektedir.  

 

Beşinci Madde: Fabrikaya gereklilikleri Ticaret ve Nafıa Nezareti fen 

heyetince onaylandıktan sonra; ister Osmanlı Devleti’nin her hangi bir yerinden 

isterse yurtdışından getirtilecek olsun, fabrikanın kuruluşu için gerekli olan her çeşit 

alet ve makine bir defaya mahsus olarak gümrük resminden muaftır. Ayrıca on sene 

müddetle fabrikanın kullanacağı hammaddenin temininde ve çıkan ürününün 

satışında gümrük vergisi talep edilmeyecektir. Yurtiçinden temin edilecek yıllık 200 

                                                 
84 BOA A.DVNS.MKLT.d.7. s.199.  
85 Aynı defter,.. s.199-200. 
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ton maden kömürü ve 25.000 çeki odun da, Orman ve Maden Nezaretinin bütün 

vergilerinden yine on yıl boyunca muaftır. Son olarak da şirket kuruluşu için 

çıkartılacak hisse senedi ve tahvillerle, imtiyaza dair her nevi evrak ve senet imtiyaz 

müddeti boyunca damga resmine tabi tutulmayacaktır. Yalnız suiistimali önlemek 

için vergi idaresince konulacak bütün kurallara imtiyaz sahibi uymak zorundadır. 86 

Mukavelenamenin son üç maddesi sosyal hükümleri içermektedir.  

 

Altıncı Madde: Teknik görevliler hariç fabrikanın çalışanları Osmanlı 

vatandaşı olacaktır. Fabrikanın bütün çalışanları devletin belirleyip tayin edeceği 

kıyafetleri giyecekler ve başlarına fes takacaklardır. Ayrıca fabrikanın doğrudan 

doğruya halk ile temasta olacak görevlilerinin Türkçe konuşması şarttır.     

 

Yedinci Madde: Bu mukavelenamenin izahat gereken hususlarını Şurayı 

Devlet aydınlatacaktır. Đmtiyaz sahibi ile halk arasında gerçekleşebilecek davalar ait 

olduğu Osmanlı mahkemesinde görüşülecektir. Đmtiyaz sahibi devletle yapacağı 

resmi görüşmelerini devletin resmi dili olan Türkçe ile yapacaktır. 

 

Sekizinci Madde: Resmi onayın alınması sırasında ve bir defaya mahsus 

olarak, imtiyaz sahibi Darülaceze’ye 100 Osmanlı altını bağışlayacaktır.  87 

 

3.2.3.3) ĐNGĐLĐZ ROBERT CAMPELL’IN ĐMTĐYAZ 

MUKAVELENAMESĐ 

 

Đngiliz Robert Campell’ın Đstanbul’da kuracağı porselen ve çini fabrikasının 

mukavelenamesi olup, 26 Ağustos 1912 tarihinde padişah onayıyla yürürlüğe 

girmiştir. Mukavelename Ticaret ve Ziraat nazırı Mustafa Reşid Paşa ile Galata 

Çeçeyan hanında oturan Đngiltere vatandaşı Robert Campell arasında imzalanmıştır. 

Đlk madde imtiyazın işleyişi ile alakalıdır. 

 

                                                 
86 BOA A.DVNS.MKLT.d.7. s.200. 
87 Aynı Defter, s.200. 
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Birinci Madde: Đstanbul’da ikinci maddede belirtildiği şekilde 

kararlaştırılacak bir mahalde “Reşadiye Porselen ve Fayans Fabrikası” adıyla 

kurulacak fabrika için Robert Campell’a imtiyaz verilmiştir. Đmtiyazın yürürlüğü 

girdiği tarihten itibaren on sene müddetle ve Đstanbul vilayetinin hâlihazırdaki 

sınırları içerisinde, benzeri bir fabrika kurmak isteyen diğer girişimcilere imtiyaz 

verilmeyecektir. 88 Đkinci madde fabrikanın mekân, istihdam politikası ve sermaye 

miktarıyla ilgilidir.  

 

Đkinci Madde: Kurulacak fabrika imtiyaz fermanı tarihinden itibaren bir sene 

içerisinde, mekân olarak da sağlık açısından da sorun çıkarmayacak bir yerde inşa 

edilecektir. Fabrikada yetenekli ressam ve heykeltıraşlar istihdam edilerek, sanat 

eseri seviyesinde kaliteli eserler üretilecektir. Đmtiyaz sahibi tarafından fabrikanın 

inşası ve üretime geçmesi için 70.000 lira sermaye ayrılacaktır. Đmtiyazın altıncı 

senesinden itibaren bu sermaye miktarı 150.000 liraya çıkarılacaktır. 89 Üçüncü 

madde kurulacak fabrikanın sektördeki diğer elemanlara olan ilişkisini 

düzenlemektedir. 

 

Üçüncü Madde: Đmtiyaz sınırları dâhilinde hâlihazırda mevcut porselen, 

fayans vb. eşya imal eden bütün esnaf ve fabrikalar; eskiden olduğu üretim ve 

faaliyetlerine serbestçe devam edeceklerdir. Ayrıca imtiyaz sahibinin gerek Osmanlı 

Devleti’nin diğer bölgelerinden, gerekse yurtdışından Đstanbul’a ürün getirtilmesine 

ve satılmasına engel olmaya hakkı yoktur. 90 Dördüncü madde şirket kurulumuyla 

alakalıdır. 

 

Dördüncü Madde: Đmtiyaz sahibi bu fabrikanın kuruluş ve işletilmesi için, 

imtiyazın onay tarihinden itibaren altı ay içerisinde bir Osmanlı anonim şirket 

kurmak zorundadır. 91 Beşinci madde hukuki ve mali sorumluluklarla alakalıdır.  

 

                                                 
88 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
89 Aynı Belge. 
90 Aynı Belge. 
91 Aynı Belge. 
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Beşinci Madde: Đmtiyaz sahibi veya onun yerine geçmek üzere kurulacak 

olan şirket, her türlü muamelesinde mevcut ve daha sonra yürürlüğe girecek Osmanlı 

kanunlarına uymak zorundadır. Fabrika binası, müştemilatı, arazisi, sermayesi, 

temsilcileri, memurları ve işçileri; hâlihazırda kendileri için devletçe uygulanan veya 

daha sonra çıkarılacak her türlü vergiyi ödemekle mükelleftir. Ayrıca şirketin 

çıkaracağı hisse senedi ve tahvilatı damga vergisine tabi olacaktır. 92 Altıncı madde 

şirketin devlet veya halkla arasında oluşabilecek ihtilafların çözümüyle ilgilidir.  

 

Altıncı Madde: Bu mukavelenamenin hükümleri sebebiyle, hükümetle 

imtiyaz sahibi veya onun yerine geçmek üzere kurulacak olan şirket arasında ihtilaf 

vukuunda konu Şurayı Devlette görüşülecektir.  Đmtiyaz sahibi veya onun yerine 

geçmek üzere kurulacak olan şirketle halk arasında herhangi bir sorun çıkarsa, bu 

dava konuyla ilgili adliye mahkemesinde görüşülecektir. 93 

 

Ek Madde: Đmtiyaz sahibi taahhütlerini yerine getireceğinin bir teminatı 

olarak, imtiyaz fermanının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 

Osmanlı Bankasına bankadan veya piyasadan temin ederek 500 liralık devlet 

tahvilatı yatıracaktır. Yalnız bu teminat akçesinin ödemesinde kullanılacak devlet 

tahvilatının fiyatı düşerse, Osmanlı Bankası teminat akçesi olan 500 lira ile devlet 

tahvilatının o anki fiyatı arasındaki farkın ödeneceğine dair imtiyaz sahibinden 

taahhüt alacaktır. 94 

 

3.2.3.4) ĐMTĐYAZ MUKAVELENAMELERĐNĐN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Đmtiyaz mukavelenamelerinde işin tarifinden sonra ilk ele alınan husus, 

imtiyazın coğrafi alanı ve imtiyazın geçerlilik süresi olmuştur. Üçü de Đstanbul il 

sınırlarının tamamında faaliyette bulunmak için imtiyaz isteyen girişimcilerden, 

sadece Salih Münir Beye bir sınırlama getirilmiştir. “Đstanbul ve mülhakatında” 

                                                 
92 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
93 Aynı Belge. 
94 Aynı Belge. 
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tabiriyle Đstanbul’un coğrafi sınırının tamamını kapsamak isteyen Salih Münir Beye, 

Đstanbul ve üç kazasında tabiriyle daha sınırlı bir coğrafi alan tanınmıştır. “Đşbu 

ruhsat tarihinden itibaren on beş sene zarfında Dersaadet ve Bilad-ı Selasede bu 

yolda bir fabrika inşası için kimseye ruhsat virilmeyecektir.”95 Diğer iki girişimciye 

ise, Đstanbul’un tamamı imtiyazlarının coğrafi alanı olarak tanınmıştır. Mimar Yanko 

Beye tanınan imtiyaz alanının sınırları, Đstanbul’un çevre kazaları belirtilerek 

çizilmiştir. “…fabrika inşası zımnında Dersaadet devair-i belediyesiyle 

şehremanetine mülhak Atalarda ve Kilyos ve Beğkoz ve Kartal ve Küçük Çekmece 

ve Şile kazaları hududı dâhilinde kırk sene müddetle imtiyaz virilmişdir.” 96 Aynı 

sınırları ifade etmek için, Robert Campell’ın mukavelenamesinde Đstanbul vilayetinin 

hâlihazırdaki sınırları denilerek daha kısa bir ifade kullanılmıştır. “Đstanbul 

vilayetinin hudud-ı hazırası dâhilinde diğer bir porselen ve fayans fabrikası tesisi 

içün eşhas-ı ahire ruhsat ita olunmayacağı hükümet-i seniyyece taahhüd olunur.”  97  

 

Đmtiyazın geçerlilik süresi de öncelikle ele alınan konulardandır. Salih Münir 

Bey 15 senelik bir taleple başvurusunu yapmış ve istediği süreyi de almıştır. Fakat 

diğer iki girişimci başta istedikleri sürelerden indirim yapmak zorunda kalmışlardır. 

Mimar Yanko Bey 50 sene talep etmişse de, 40 senelik bir imtiyaz almıştır. Robert 

Campell ise, 25 sene ile başladığı süre pazarlığında on seneye razı olmuştur. Aynı 

sektörde faaliyette bulunmak amacıyla alınan bu imtiyazlardaki süre farklarını 

açıklamak için, ilk bakılacak alanlardan birisi girişimcilerin sermaye büyüklükleridir. 

Đşe başlamak için belirlenen miktarları dikkate aldığımızda; Salih Münir Beyin 

20.000 lira, Mimar Yanko Beyin 30.000 lira ve Robert Campell’ın 70.000 liralık 

sermayeleri olduğu anlaşılmaktadır. Đmtiyaz süreleri ile sermaye miktarları aynı 

oranlarda değildir. Toplam 26 yıllık bir sürede verilen bu imtiyazların geçtiği süreçte 

ise, Osmanlı lirası çok yoğun bir enflasyon ortamında da değildir. Bu durumda 

imtiyazlar arasındaki süre farklarını değerlendirebilmek için, bakabilecek ikinci bir 

nokta bulunmalıdır. Bu noktaysa imtiyazların veriliş biçimidir. Mimar Yanko Beyin 

imtiyaz mukavelenamesinin dördüncü maddesinde, diğer iki imtiyazda mevcut 

                                                 
95 BOA A.DVNS.MKLT.d.2.s.25. 
96 BOA A.DVNS.MKLT.d.7.s.199. 
97 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
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olmayan bir hüküm bulunmaktadır. “…müddet-i imtiyaz nihayetinde dahi mezkûr 

fabrika bilcümle ebniye ve makine ve alat ve edevatıyla beraber mamuren ve hoş 

halde olarak kezalik bilabedel hazine-i müşarünileyhe terk olunacakdır.” 98 Bu 

hükümden anlaşıldığı üzere, Mimar Yanko Beyin imtiyazı yap-işlet-devret tarzı 

verilmiştir. Đmtiyaz müddeti sonunda fabrika elinden çıkacağı için, diğerlerine göre 

daha uzun bir süre kendisine tahsis edilmiştir.  

 

Đmtiyaz mukavelenamelerindeki üçüncü konuysa, fabrika inşaatının 

yapılacağı mekân ile ilgili hükümlerdir. Salih Münir Bey fabrikasını Boğaziçi’nin 

Anadolu yakasında olan Beykoz Çubuklu köyünde kurmayı planlamıştır. Mimar 

Yanko Beye ise yine Beykoz’da fabrika kurmak için bir arsa tahsis edilmiştir. Robert 

Campell’ın mukavelenamesinde ise, fabrika için bir yer tayin edilmemiştir. Fakat 

fabrika arsasının şartları belirlenmiştir. “…Bir gûne mahzur-ı mahalli ve sıhhi hâsıl 

itmeyecek bir mahalde tesis olunarak işledilecek…99     

 

Mukavelenamelerde değerlendirilen bir başka husus da, imtiyazın piyasa ile 

olan ilişkileridir. Osmanlı Devleti fabrika kurmak isteyen girişimciyi desteklerken, 

hâlihazırdaki esnafın da zor durumda kalmasını engellemeye çalışmıştır. Verilen üç 

imtiyazda da mevcut esnafın üretim ve faaliyetlerine, fabrika kuracak girişimciler 

tarafından müdahalede bulunulması yasaklanmıştır. Salih Münir Beyin imtiyazının 

sekizinci maddesinde:”Dersaadet ve Bilad-ı Selasede elyevm mevcud olan yani 

imtiyaz ferman-ı âlisinin tarih-i itasında işlemekde bulunan emsal-i masnuat ve 

mamulât-ı turabiye destgahlarının imalat-ı hazıralarını men’e sahib-i imtiyazın hakkı 

olamayacakdır.” 100  Robert Campell’ın imtiyazında konuyla ilgili hüküm üçüncü 

madde de bulunmaktadır.”Elyevm hudud-ı imtiyaziye dâhilindeki porselen ve fayans 

ve buna şamil eşya imal iden bilcümle destgah ve fabrikalar kemakân serbest 

tutulacağı…101 Mimar Yanko Beyin mukavelenamesindeyse olayı daha da ileri 

götüren bir hüküm mevcut olup; esnafın şu anki faaliyetlerine müdahalede bulunmak 

yasaklandığı gibi, esnafın yeni çalışma alanları kurmasına ve mevcut olanları da 

                                                 
98 BOA A.DVNS.MKLT.d.7.s.200. 
99 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
100 BOA A.DVNS.MKLT.d.2.s.26. 
101 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
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genişletmesine dahi karışmak yasaklanmıştır.  “Fakat sahib-i imtiyazın daire-i 

imtiyaz dâhilinde elyevm mevcud bulunan çömlekci esnafıyla bu kabil mamulât 

ahzarına mahsus imalhane ve fabrikaların işlemesini ve badeezin dahi bu misüllü 

imalhane ve fabrikalar inşa ve tevsiini men’e salahiyeti olamayacağı…” 102 Ayrıca 

kurulacak fabrikada üretimi planlanan eşyaların, yurtdışından veya Osmanlı 

Devleti’nin başka bir bölgesinden Đstanbul’a getirtilip satılması da yasaklanamaz. 

Zaten kapitülasyonlar gereği yurtdışından ithalata yasak konulamasa da, bu hüküm 

Mimar Yanko Beyin ve Robert Campell’ın imtiyaz mukavelenamelerinde ayrıca da 

belirtilmiştir. Robert Campell’ın imtiyazının üçüncü maddesi bu durumu açıkça 

belirtmekteydi. “…gerek bunların (Đstanbul esnafının) gerekse memalik-i 

Osmaniyede veya memalik-i ecnebiyede yapılub Đstanbula idhal idilen aynı 

mamulâtın furuhat ve duhulına mümanaat olunamayacakdır.” 103     

 

Đmtiyaz mukavelenamelerinde girişimcilere tanınan haklar, tabiatıyla 

tasarıdan fiiliyata geçmeleri içindi. Bu amaçla her girişimciye fabrikasını inşa etmek 

için, bir süre yükümlülüğü getirilmiştir. Salih Münir Bey sekiz ayda fabrika 

inşaatına, yirmi ayda imalata başlayacaktı. Mimar Yanko Bey altı ayda inşaata 

başlayıp, iki sene içerisinde üretime geçecekti. Robert Campell’a ise muhtemelen 

daha geç bir tarihte imtiyaz aldığı için, fabrikasını inşa edip üretime başlaması için 

bir sene süre tanınmıştır. Fabrikalar inşa edilip imalata geçilmezse, üretim için 

verildiğinden imtiyazlar hukuki geçerliliğini kaybetmekteydi.        

 

3.2.4) ĐMTĐYAZ SAHĐPLERĐNĐN HAMMADDE TEMĐNĐ ĐÇĐN 

YAPTIĞI FAALĐYETLER 

 

Sanayi üretimi için hammadde temini, en elzem ihtiyaçlardandır. Belki de en 

önemlisidir. Porselen ve çini fabrikası kurmak için imtiyaz alan üç girişimci de, bu 

önemin farkındaydılar. Đlk imtiyaz alan Ticaret Nezareti mektupçusu Salih Münir 

Bey, imtiyazına hammadde temini ile ilgili bir madde koydurmuştur.  Đmtiyazının 
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altıncı maddesine göre; fabrikasının imalatı için gerekli hammaddeyi kullanılmayan 

devlet arazisinde bulursa, ücretsiz olarak almaya hakkı olacaktır. Ayrıca hammadde 

temin ettiği böyle bir arazi devlet tarafından satılacak olursa, bedelini ödemek 

şartıyla araziyi öncelikle satın almak kendisinin hakkı olacaktır. Yalnız imtiyaz 

sahibi olarak şahıs arazilerden hammadde temin etmek isterse, arsa sahibinin onayını 

almak zorundadır. 

 

“Altıncı Madde: Sahib-i imtiyaz mezkûr fabrikanın imalatına muktezi toprakları 
daire-i imtiyaziyesi dâhilinde kâin arazi-i emiriye-i haliyede tesadüf ider ise meccanen ahz 
eylemek salahiyetine haiz olub şayed arazi-i mezkûra devletce satılmak lazım gelür ise 
bedel-i misliyle müşarünileyhin hakk-ı rüchanı olacakdır şu kadarki eşhas uhdelerinde 
bulunan araziden alacağı topraklar içün ashabının muvafakatını istihsale mecbur olacakdır” 
104 

 

  Đmtiyaz alan ikinci girişimcimiz Mimar Yanko Beyse, mukavelenamesinin 

beşinci maddesiyle hammadde temininde on yıl sürecek bir vergi muafiyeti 

kazanmıştır.  

 

“…fabrikanın işledilmesi içün muktezi olub kezalik memalik-i ecnebiyeden veyahud 
memalik-i şahaneden celb ve tedarik olunacak kaolin toprağı ve buna mümasil madeniyat… 
on sene müddet devam itmek üzere resm-i gümrükden ve dâhil-i memalikde tedarik 
olunacak senevî iki yüz ton maden kömüri ile yirmi beş bin çeki hatab dahi orman ve maden 
nezaretine aid kâffe-i rüsumdan kezalik on sene müddet muaf olacak…” 105 

 

Hammadde konusunda araştırma yapan Mimar Yanko Bey, fabrikasında 

kullanmayı planladığı hammadden bir miktar numuneyi; Marki Ginori adında 

Đtalya’da porselen fabrikası sahibi bir şahsa göndermişti. Eylül 1894 106 itibariyle 

Đstanbul’da bulunan Marki Ginori, bu hammaddeden kendi fabrikasında imal ettiği 

iki adet fincanı; Orman ve Maden ve Ziraat Nazırı Selim Efendiye sunmuştur. Selim 

Efendi imal edilen fincanları çok beğendiği için, hammaddenin nereden temin 

edilebileceğini sormuş ve kaolin toprağından bir miktar numunenin nezaretine 

gönderilmesini istemiştir.  

 

                                                 
104 BOA A.DVNS.MKLT.d.2. s.26. 
105 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.200. 
106 Örnek fincanların hükümete sunulduğu tarih Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının kuruluş 
aşamasında olduğu için, hükümet hammadde konusunda özellikle dikkat kesilmiştir.  
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“…imtiyazı mimar Yanko beğe ita buyurılmış olan fabrikada istimal olunacak 
toprakdan gönderilen bir mikdar numune ile kendisine mensub ve Đtalya’da kâin porselen 
fabrikasında vücuda getirilen iki aded fincanın Đtalya meclis-i mebusanı azasından olub bu 
kere Tenze vapurıyla Dersaadete muvasalat itmiş olan Marki Ginori tarafından hakpay-ı 
hümayun-ı şahaneye li-eclit-takdim tevdi kılınmasıyla meşmul-i nikâh-ı âli cenab-ı 
hilafetpenahi olduğı ve mezkûr toprağın cinsi pek ala ve Avrupada misli mefkud bulundığı 
mumaileyhin ifade-i vakıasından anlaşıldığı ber menut-ı emr-u ferman-ı hümayun mabeyn-i 
hümayun-ı mülükane baş kitabet-i celilesinden ba-tezkire-i hususiye bildirilmiş olduğından 
taraf-ı atufilerinden mumaileyh markiye virilmiş oldığı ifade olunan bu toprağın nerede 
bulundığının işarına ve numune olarak bir mikdarının tesyarına himmet.” 107   

 

  Üçüncü girişimcimiz Robert Campell’ın imtiyaz mukavelenamesinde, 

hammadde ile ilgili bir hüküm yoktur. Yalnız kendisi Đstanbul’da kuracağı fabrika 

için, Çatalca kazasına bağlı Arnavutköy’de kaolin ocağı açmak istemiştir. Bunun için 

2. Meşrutiyet öncesi dönemde, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasında ustabaşı olan 

Fransız Pierre Tharet ile ortaklık kurmuşlardır. Fakat aynı havalide arazi sahibi olan 

Hollandalı Şarl Şefer, kendi arazisine müdahalede bulundukları gerekçesiyle 

ortakları Çatalca mutasarrıflığına şikâyet etmiştir. 108   

 

Şikâyetin akabindeyse Robert Campell ile Pierre Tharet, asıl mağdurun 

kendileri olduğuna dair bir dilekçeyi 9 Haziran 1911 tarihinde Dâhiliye Nezaretine 

sunmuşlardır. Çatalca kazasına bağlı Arnavutköy’de, sınırları belirli bir arazide 

kurallara uygun bir şekilde kaolin çıkarmak için ruhsat aldıklarını belirtmişlerdir. 

Faaliyete geçtikten bir sene sonra Çatalca Mutasarrıflığı, üzerinde çalıştıkları 600 

dönümlük araziden 100 dönümünün Şarl Şefer’e ait olduğunu belirterek faaliyetlerini 

durdurmuştur. Tekrar eden müracaatlarının neticesi olarak 15 Kasım 1910 tarihinde, 

kalan 500 dönüm için kendilerine ruhsat verilmiştir. Bu tarihten sonraysa, belirlenen 

sınırlara tamamen dikkat ederek çalışmışlardır. Bir yandan da Đstanbul’da kuracakları 

porselen fabrikasının hazırlıklarını sürdürmektedirler. Sipariş ettikleri alet ve 

makinelerin tam da gelmek üzere olduğu bir dönemde, Şarl Şefer’in arazisine 

girdiklerine dair iddiaları yeniden başlamıştır. Jandarma zoruyla faaliyetleri 

tekrardan durdurulmuştur. Mağduriyetlerine son verilmesi için Orman ve Maden ve 

Ziraat Nezaretinden bir mühendisin onayından sonra, daha önce araziyi keşfe gelen 

heyetten başka bir heyetin tanzim edilip keşfe çıkmasını istemektedirler.  

                                                 
107 BOA BEO 481/36037, 11 Eylül 1311, 23 Eylül 1895. 
108 BOA DH.ĐD 103/13, 12 Cemaziyelevvel 1329, 28 Nisan 1327, 11 Mayıs 1911.  
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“Çatalca livasına tabi Arnavud karyesinde malum’ul hudud arazide kaolin ihracı 
içün usul ve nizamı dairesinde namımıza bir kıta ruhsatname ita idilmiş vekil-i mesarif 
ihtiyarıyla mahal-i mezkûrda hafriyata mübaşeret ve devam itmekde iken aradan tam bir 
sene mürur itdikden sonra Çatalca hükümeti namımıza virilen mahallin altı yüz dönümden 
yüz dönümlük kısmı Şefer beğe aidiyetini bilbeyan icray-ı ameliyatdan men idilerek 
müteaddid müracaatlarımız üzerine fi 2 Teşrin-i Sani 1326 tarihli namımıza mütebaki beş 
yüz dönüm için ruhsat ita idilmiştir bu defa artık ihtiyat-ı tam ile bize hasr itdikleri mahalde 
icray-ı hafriyat iderek her dürlü fedakârlıkla Dersaadetde bir porselen fabrikasının tesisi 
zımnında icab iden makine ve edevat sipariş idilüb gelmekde olduğı bir sırada tekrar Şefer 
beğin hududı tecavüz idilmiş iddiasıyla kuvve-i zabıta ile men idilerek bu suretle tekrar idüb 
turmakda olan mağduriyetimize nihayet virilmesi içün evvelce mezkûr ocaklara beray-ı 
keşfe giden heyeti teşkil iden azadan gayr-i zevatdan mürekkeb bir komisyonun orman ve 
maden ve ziraat nezaret-i celilesinden bir mühendisin tedkikiyle mahal-i araziye izamı hususı 
icab iden makamata emir ve tebliğ buyurmanız…” 109 

 

Ortaklar dilekçelerinin devamında, mahkeme kararı olmadan sadece Şarl 

Şefer’in iddiasıyla faaliyetlerinin durdurulmasına; Çatalca mutasarrıflığının hakkı 

olmadığını belirtmektedirler. Şarl Şefer araziye tüfekli bekçiler yerleştirmiştir. 

Silahla hak aramak mümkünse, ortaya çıkabilecek kanlı hadiselerden kim sorumlu 

olacaktır. Ayrıca arazisi çok da verimli olmayan bu köyde; faaliyetleri sayesinde 

insanlar para kazanabileceklerdir diyerek, istihdam sağladıklarını belirtmişlerdir. 

Ortaklar mahkeme kararı olmadan sadece fiili müdahale ile çalışmalarının 

durdurulmasını, Osmanlı adaletiyle bağdaştıramamaktadırlar. Son olarak 

faaliyetlerine idarece müdahalede bulunulmamasını istemektedirler. Ayrıca Şarl 

Şefer’in iddiası varsa, bunu ait olan mahkemeye taşıması konusunda devletçe 

uyarılmasını istemektedirler. 110   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 BOA DH.ĐD 103/13, 27 Mayıs 1327, 9 Haziran 1911.  
110 Aynı Belge. 
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Resim.24. Robert Campell-Pierre Tharet ile Şarl Şefer’in Tartışmalı Olduğu Arazi 
111 

 

                                                 
111 BOA DH.ĐD 103/13, 2 Temmuz 1327, 15 Temmuz 1911. 
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Ortakların bu dilekçesinden sonra da, Şarl Şefer iddiasını savunmaya devam 

etmiştir. Takip eden yazışmaların neticesinde Robert Campell-Pierre Tharet 

ortaklığıyla Şarl Şefer arasında cereyan eden sınır kavgası, 17 Temmuz 1911 

tarihinde karara bağlanmıştır. Çatalca mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen raporda, öncelikle Arnavutköy’de kaolin ocağı açmak için bahsedilen 

şahısların müracaatta bulunup bulunmadıkları araştırılmıştır. Đlk olarak kaolin ocağı 

açmak için, 1909 Martında Robert Campell- Pierre Tharet ortaklığına ruhsat 

verilmiştir. Daha sonraysa Şarl Şefer aynı köyde bulunan 100 dönümlük tarlasında, 

kaolin ocağı açmak için ruhsat talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine yapılan 

araştırma neticesindeyse, Şarl Şefer’in sahip olduğu 100 dönümlük tarlanın ruhsatı 

ortaklara verilen kaolin ocağı bölgesinde olduğu anlaşılmıştır. Bölgede mevcut olan 

2720 dönümlük devlet arazisinden 600 dönümlük ocak açılacak kısmı için, köyün 

ihtiyar heyeti tarafından kanunlara aykırı olarak ilmühaber verilmiştir. Bu durumda 

Robert Campell’a verilen ocak ruhsatı kanunen geçersiz sayılmıştır. Arazi sınırları 

netleştirilince, öncelikle 15 Kasım 1910 tarihinde Şarl Şefer’le batı tarafından komşu 

olarak; Robert Campell-Pierre Tharet ortaklığına ocak ruhsatı verilmiştir. 13 

Temmuz 1911 tarihindeyse Şarl Şefer’e ruhsat verilmiştir. Đki taraf ararsında 

anlaşmazlığı doğuran husus resim.24.’de izohips eğrileri ile gösterilen, iki tarafın 

sınırı üzerinde olan ak toprak bayırıdır. Kaolin rezervinin en yoğun olduğu bölge 

burası olduğu için, iki tarafta burada faaliyette bulunmak istemektedir.  

 

“Ak toprak bayırı ziyade kaolin cevherini haiz olduğı ahiren anlaşılması ve hudud 
üzerinde bulunması hasebiyle tarafeynin mütemah-ı nazarı olmuş ve her iki taraf orasını 
işgal itmek içün yekdiğeriyle uğraşmakda bulunmuş olduklarından…”112 

 

Takip eden araştırmaların neticesindeyse, anlaşmazlığın Şarl Şefer’in ikinci 

defa çağırdığı keşif heyetinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şarl Şefer’in elindeki 

tapuda arazinin doğu tarafını tarif etmek için, ak toprak bayırından ibaresi 

kullanılmaktadır. Gelen keşif heyeti ise bu ibareyi yanlış anlayarak, Şarl Şefer’in 

arazisinin sınırını ak toprak bayırının zirvesinden geçirmiştir. Hâlbuki Şarl Şefer 30 

Aralık 1909 tarihinde kendi mührüyle verdiği dilekçeye eklediği krokide, ak toprak 

bayırı kendi hududu haricinde gösterilmektedir. Bu durumda ak toprak bayırı Şarl 
                                                 
112 BOA DH.ĐD 103/13, 20 Receb 1329, 4 Temmuz 1327, 17 Temmuz 1911. 
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Şefer’in arazisinin dışında, Robert Campell- Pierre Tharet ortaklığına verilen ruhsat 

bölgesinin içindedir. Ortaklar ak toprak bayırında faaliyette bulunmakta serbesttirler. 

Fakat bu bayırın ötesine geçmelerine izin verilemez. Şarl Şefer’in de ak toprak 

bayırına müdahalesi engellenmelidir.  

 

“Şefer beğin müracaatı üzerine ikinci defa olarak mahalline giden heyet-i keşife 
Şefer beğin yedindeki tapu senedinde arazinin cihet-i şarkiyesinin tarifinde (ak toprak 
bayırından) tabirinden bil-istidlal araziy-i mezkure hududının mezkûr bayırın zirvesinden 
geçerek bayırın kısmen Şefer beğe aidiyeti ictihadında bulunmuşlar ve tanzim itdikleri 
krokide şerh ile ol suretde irai eylemiş iselerde Şefer beğin fi 17 Kanun-i Evvel 1325 
tarihinde ita eylediği istidaya kendi mühriyle muhtevemen ve musaddakan rabt idildiği 
krokide zikrolunan ak toprak bayırını kendi hududı haricinde olmak üzere irae eylemiş ve 
yedindeki salifüz-zikr ruhsatname de dahi şarken ( ak toprak bayırı) gösterilmiş olmasına 
(kişi ikrarıyla muvahhid olunur) diye muharrer bulunan Mecelle-i celilenin madde-i 
malumesi sarahatiyle hududın mahduddan madud olamayacağı bedahetine binaen zikrolunan 
ak toprak bayırının Şefer beğin mutasarrıfı olduğı arazi haricinde ve Campell ve Tharet’ye 
virilen ruhsatname dâhilinde olduğı anlaşılmış ve tahrirat-ı aliyyelerinin bir fıkrasında bazı 
rüsuma mukabil hükümetce ruhsatname-i resmi ile temin idilen hukuk-ı ameliyenin idareten 
her suretle taht-ı temin ve muhafazaya alınması emir ve işar buyurılmış olmasına binaen 
mezkûr ak toprak bayırında mösyö Campell ve şeriki Tharet’nin ameliyat icra eylemelerine 
mümanaat olunmaması ve fakat bu hududı tecavüz itmelerine de meydan virilmemesi ve 
Şefer beğin de mezkûr ak toprak bayırına men-i müdahalesi…”113      

 

Robert Campell Đstanbul’un Anadolu tarafında da, kaolin ocağı açmak için 

faaliyette bulunmuştur. Kartal Yakacık köyünde Balcı dere denen mevkide, kaolin ve 

kırmızı boya çıkarmak için ruhsat almıştır. Fakat faaliyette bulunmadığı için ruhsatı 

iptal edilmiştir. Kaolin ocağının yönetimi ise 5 Eylül 1915 tarihinde, bu tarihte Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikasını da idare eden Maarif Nezaretine bırakılmıştır. 

  
“ …Yakacık karyesi hududı dâhilinde Balcı derede araziy-i emiriye-i haliyede kâin 

olub orta(k)lı müteveffa Hacı Mehmed Efendi veraisi tarafından mösyö Robert Campell’a 
ferağ idildiği halde müddet-i muayyene zarfında ihracatda bulunulmamasından naşi 
ruhsatnamesi ibtal idildiği anlaşılan marül-beyan ocağın cihet-i maarife terki münasib 
göründiğinin devair-i müteallikaya işarı tezkire kılındı.” 114  

 

   3.2.5) ÖZEL ŞĐRKET KURULMASI  

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak üzere imtiyaz alan üç girişimciden, sadece 

Mimar Yanko Bey şirket kurmayı başarmıştır. Salih Münir Beye şirket kurmak 
                                                 
113 BOA DH.ĐD 103/13, 20 Receb 1329, 4 Temmuz 1327, 17 Temmuz 1911. 
114 BOA MV 198/133, 25 Şevval 1333, 23 Ağustos 1331, 5 Eylül 1915.  
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konusunda herhangi bir sorumluluk getirilmemiştir. Đngiliz Robert Campell ise 

imtiyazın padişah onayından sonra altı ay içerinde şirket kurmak mecburiyetinde 

olmasına rağmen, Balkan Savaşının patlak vermesi sonucu bu sorumluluğunu yerine 

getirememiştir.   

 

3.2.5.1) MĐMAR YANKO BEYĐN ŞĐRKET NĐZAMNAMESĐ 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak üzere aldığı imtiyazın dördüncü maddesi 

gereği, Mimar Yanko Bey bu şirketi kurmuştur. “Dördinci Madde… kavanin-i 

devlet-i Aliyye-ye tabi olmak şartıyla ba-irade-i seniyye mukarrer olan nizam-ı 

umumi dairesinde ve imtiyaz ferman-ı âlisi tarihinden itibaren altı mah zarfında bir 

anonim şirketi teşkil itmeğe…” 115 Sekiz bölüm ve 44 maddeden oluşan şirketin iç 

nizamnamesi 23 Eylül 1894’de padişah tarafından onaylanmıştır. 

 

“Đmtiyazlı Porselen Şirket-i Osmaniyesinin Nizamname-i dâhiliyesidir. 
Zirde vazı’ul-imza saadetlü Yanko Bey hazretleri şehremanetine mülhak kordon 

dâhilinde porselen ve fayans ve fağfuri imaline mahsus bir fabrikanın tesisi ve inşasıçün fi 
25 Şaban 1311 tarihli ferman-ı âli mucibince taraf-ı Devlet-i Aliyyeden saadetlü Yanko Bey 
hazretlerine virilen imtiyaz ve bilmukabil idilen taahhüdatın icrası içün şerait-i atiye tevfikan 
şirketi teşkil eylemişlerdir.” 116 

 

3.2.5.1.1) Şirketin Kuruluşu, Amacı, Adı ve Merkezi 

 

Birinci Madde: Görüşülmüş olan mukavele hükümlerine uygun olarak 

belediye sınırları içerisinde porselen, çini ve benzeri eşya imali için bir fabrika 

kurulmasına imtiyaz verilmiştir. Bu imtiyazın yürütülmesi için her çeşit hammadde 

temini, üretimin alım ve satımı ve üretilmek için imtiyaz alınan eşyalarla alakalı her 

türlü ticari ve sınaî faaliyetin gerçekleştirilmesi için, Mimar Yanko Bey ile ileride 

tedavüle çıkarılacak hisse sahipleri arasında bir Osmanlı anonim şirket 

kurulmuştur.117  

 

                                                 
115 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.199. 
116 Aynı defter, s.200. 
117 Aynı defter, s.200. 
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Đkinci Madde: Şirketin unvanı “Đmtiyazlı Porselen Şirket-i Osmaniyesi” 

olacak ve Osmanlı Devleti’nin kanun ve kurallarına uygun olarak faaliyette 

bulunacaktır.   

 

Üçüncü Madde: Şirketin merkezi Đstanbul’da olacaktır. Fakat şirket Osmanlı 

Devleti’nin diğer bölgelerinde veya yurtdışında şube açmaya yetkilidir.  

 

Dördüncü Madde: Şirketin faaliyette bulunma süresi, herhangi bir sebepten 

dolayı feshedilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça 40 yıl devam edecek olan imtiyaz 

süresi kadardır. 118 

 

3.2.5.1.2) Đmtiyazın Mimar Yanko Beyden Şirkete Devri  

 

Beşinci Madde: Đmtiyaz sahibi hükümetten kendisine verilen imtiyaz ile ona 

bağlı ve ondan doğan bütün hukukunu, ayrıcalıklarını ve menfaatlerini şirkete 

devretmiştir. Ayrıca imtiyazla alakalı bütün evrak ve senetleri şirkete teslim etmeğe 

mecburdur.  

 

Altıncı Madde: Şirketin sermayesi 30.000 Osmanlı lirası olup, bu da 20 

liralık 1500 hisseye bölünmüştür. Umumi Heyet bu sermayeyi yüzde elli oranında 

arttırmaya yetkilidir.  119 

 

Yedinci Madde: Şirket sermayesinin bütün ortakları belirlendikten ve bunun 

da yüzde onu tahsil edildikten sonra, şirket kurulmuş sayılacaktır. Hissedar olarak 

yazılanlara, ödedikleri taksitleri gösteren geçici senetler verilecektir. Sermayenin 

yarısı ödendikten sonra, hisse sahiplerinin elinde bulunan geçici senetler asıl 

senetlerle değiştirilecektir. Şirketin hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe, diğer tarafı 

Fransızca veya diğer lisanlarla düzenlenecektir. Şirket ilk etapta temin etmesi 

gereken yüzde onluk sermaye diliminden sonra, şirketin ihtiyacı ve idare meclisinin 

kararıyla sermayenin geri kalan yüzde doksanlık kısmını halkın talebine sunabilir. 

                                                 
118 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.201. 
119 Aynı Defter, s.201. 
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Yalnız bunun için Đstanbul veya lazım gelen diğer şehirlerde çıkan resmi ve özel 

gazetelerde, en az 30 gün öncesinden ilanlar yayınlatılacaktır.  

 

Sekizinci Madde: Hisse bedellerinin yarısı ödeninceye kadar hisse 

sahiplerinin ödedikleri miktarlar yazılı olacak ve hisse bedellerinin yüzde onu 

ödenmedikçe başkasına havale veya satış yapılamayacaktır. Bu şart yerine geldikten 

sonra eğer hisse satışı veya başkasına devri yapılırsa, ödenen toplam miktar müşteri 

ve şirket müdürlerinden birinin imzasıyla şirket defterine kaydedilecektir. Bu durum 

hisse senedinin üzerinde de belirtilecektir. Bedelinin yarısı ödendikten sonra, hisse 

senedi hamiline ait olmak üzere yazılı bulunacaktır. 120 

 

Dokuzuncu Madde: Hisse senetleri şirketin nazarında bölünebilir değildir. 

Şirket her hisse için bir sahip tanır. Şirket hissedarlarından hiçbirinin vâris veya 

alacaklıları şirketin mal ve mülküne haciz koyamaz ve şirketin işlerini idare etmesine 

hiçbir şekilde müdahalede bulunamaz. Şirketten fayda elde edebilmek için, şirketin 

senelik muhasebe defterleri ile umumi heyetin kararlarını kabule mecburdurlar.  

 

Onuncu Madde: Belirlenen vakitte taksitleri ödenmeyen hisse senedinin 

sahiplerinden gecikmelerinden dolayı ve uyarıya gerek duyulmaksızın, taksitin 

geçtiği günden hesaplanmak üzere yıllık %6 faiz alınır. 121 

 

On Birinci Madde: Şirketin taksitlerini vaktinde ödemeyen hisse senedi 

sahipleri aleyhine dava açmağa ve bu hisseleri satmağa yetkisi olacaktır. Bu şekilde 

satılması gereken hisse senetlerinin numaraları gazeteler vasıtasıyla ilan edilecektir. 

Bu ilandan on beş gün sonra şirket hiçbir ihtara veya hukuki muameleye mecbur 

olmaksızın, zarar ve ziyanı hisse senedi sahibine ait olmak üzere bu hisseleri Đstanbul 

veya Paris borsalarında satacaktır. Eğer bu hisseler için henüz borsada faaliyet izni 

alınmamışsa, açık arttırma yoluyla bu hisseler satılacaktır. Bu şekilde satılacak hisse 

senetleri iptal edilecek, müşterilere eski senetlerin numaralarını taşıyan yeni senetler 

verilecektir. Satılan hisse senedinin bedeli, hissedarın şirkete olan borcuna tahsis 

                                                 
120 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.201. 
121 Aynı Defter, s.201. 
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olunacaktır. Satış sonunda elde edilen miktar borcu karşılamazsa, noksan kalan 

miktar borçludan talep edilecektir. Eğer elde edilen bu miktar borçtan fazla tutarsa, 

bu tutar sahibine geri iade edilecektir.  122 

 

3.2.5.1.3) Şirketin Đç Đdaresi  

 

On Đkinci Madde: Şirketin işleri umumi heyet tarafından kendi üyeleri 

arasından seçilen ve en az beş en çok on bir üyeden oluşan, bir idare meclisi 

tarafından yürütülür. Đlk üç sene için teşkil olunacak idare meclisi 250 hisse yazılmış 

Hazine-i Hassa Nezareti tarafından tayin olunacak bir, 600 hisse yazılmış Fransa 

porselen fabrikatörlerinden mösyö Pierre Waytt tarafından tayin olunacak iki ve en 

az yirmi beş hisse sahibi ortaklar arasından seçilecek iki kişi dahaki toplam beş 

kişiden oluşacaktır. Ayrıca idare meclisi üyelerinin memuriyetlerinin umumi heyette 

onaylanmasına gerek yoktur. 

 

On Üçüncü Madde: Üç sene için seçilen idare meclisi üyelerinin süreleri son 

bulduğunda, bu meclisin yeni üyelerini belirlemede ilk seferde kura çekilecektir. 

Bundan sonraysa her sene kıdem itibariyle bir veya iki üye çıkarılarak yerlerine 

yenileri seçilip tayin edilecektir. Yalnız üyelikten çıkan üyenin yeniden seçilmesi 

mümkündür. 

 

On Dördüncü Madde: Đdare meclisinin toplanması ihtiyaca göreyse de, ayda 

en az bir kere toplanması şarttır. Toplantının geçerli olabilmesi için, üyelerin 

yarısından fazlasının görüşmede hazır bulunması gerekmektedir. Đdare meclisinin 

kararları hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyuyla geçerlilik kazanır. Oylamada eşitlik 

halinde konu bir sonraki toplantıda ele alınır. Eğer ikinci toplantıda da tartışılan konu 

hakkındaki oylamada eşitlik tekrarlanırsa, görüşülen teklif reddedilir. 123 

 

                                                 
122 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.201. 
123 Aynı Defter, s.202. 
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On Beşinci Madde: Đdare Meclisinin görüşmeleri zabıt defterine kaydedilir. 

Bu görüşmenin altı başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Zabıt 

suretinin geçerli olması için başkan veya vekili tarafından imzalanması gerekir. 

 

On Altıncı Madde: Đdare Meclisi üyelerinin her birinin en az 25 adet hisse 

senedine sahip olması gerekir. Üye başına bu miktar hisse senedi şirketin sandığına 

konulacaktır. Đdare Meclisi üyelikleri son buluncaya kadar bu senetler satılamayacak.  

Bu senetlerin üzerine alım satımının mümkün olmadığına dair, bir damga 

vurulacaktır.  124     

 

On Yedinci Madde: Đdare meclisi üyelerinden bir veya birkaçı ölür, istifa 

eder veya başka bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik boş kalırsa; idare meclisi 

yerlerine geçici olarak üye tayin edecektir. Kesin seçimse umumi heyetin bir sonraki 

toplantısında gerçekleştirilecektir.  

 

On Sekizinci Madde: Đdare meclisi her sene içlerinden birini başkan ve 

başkan vekili olarak seçer. Ayrıca başkanın veya vekilinin yokluğunda yerlerine 

vekâlet etmesi için bir üye de tayin edilir.  

 

On Dokuzuncu Madde: Üyelerden yurtdışında ikamet eden veya o esnada 

toplantıda mevcut olamayanlar, görüşmeler sırasında kendilerine vekâlet etmek 

üzere, dostlarından veya azadan birini vekil tayin edebilirler. Yalnız vekâlet eden üye 

en fazla bir kişiye vekillik yapabilir.  

 

Yirminci Madde: Đdare meclisi şirketin iş ve mallarının idaresinde tam 

yetkilidir. Yönetimi için idare meclisi hüküm koymak yetkisine de sahiptir. Đdare 

meclisi umumi heyete sunulacak hesabı düzenler ve dağıtılacak kar payının miktarını 

teklif eder. Đdare meclisinin başkanı gerek davalı ve gerek de davacı sıfatıyla, 

mahkeme huzurunda şirketi bizzat veya vekâleten temsil eder. 125 

 

                                                 
124 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.202. 
125 Aynı Defter, s.202. 
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Yirmi Birinci Madde: Đdare meclisi özel bir madde veya belli bir süre için 

haiz olduğu yönetim gücünü, kısmen ya da tamamen kendi üyesinden bir veya birkaç 

kişiye özel bir vekâletle devredebilir.  O günkü meseleyi görüşmek için, bir veya 

birkaç kişiyi dışarıdan çağırabilir.  

 

Yirmi Đkinci Madde: Đdare meclisi üyeleri şirketin net gelirinden kendi 

hisselerine düşen gelirin haricinde, mecliste hazır bulundukları günler içinde bir ücret 

alacaklardır. Bu ücretin miktarınıysa umumi heyet tayin edecektir. 126 

 

3.2.5.1.4) Umumi Heyetin Çalışması 

 

Yirmi Üçüncü Madde: Düzenli olarak toplanan umumi heyet, bütün 

hissedarların genel kurulu makamındadır. 

 

Yirmi Dördüncü Madde: Umumi heyet her senenin ilk altı ayı içerisinde, 

idare meclisi tarafından belirlenecek bir yerde düzenli olarak toplanır. Bu düzenli 

toplantıların haricinde ve gerektiği halde, idare meclisi umumi heyeti olağanüstü 

toplantıya çağırabilir.  

 

Yirmi Beşinci Madde: Umumi heyet asaleten veya vekâleten, en az yirmi 

beş hisseye sahip ortaklar tarafından oluşturulacaktır.  Umumi heyette gerek asaleten, 

gerekse vekâleten hazır bulunan hissedarların, her yirmi beş hisse için bir oy hakkı 

olacaktır. Yalnız bir hissedarın en fazla elli oy hakkı olacaktır.  

 

Yirmi Altıncı Madde: Umumi heyete ait davetnameler toplantı gününden en 

az bir ay önce, yedinci maddede belirtildiği şekliyle gazeteler vasıtasıyla ilan 

edilecektir.  127 

 

Yirmi Yedinci Madde: Umumi heyet gerek asaleten ve gerekse vekâleten 

şirket sermayesinin dörtte birine tekabül eden miktarda hisse senedi sahipleri hazır 

                                                 
126 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.202. 
127 Aynı Defter, s.203. 
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bulunduğu takdirde toplanmış sayılır. Umumi heyette hazır bulunacak hissedarların 

kontrollerinde bulunan hisselerin dörtte bir oranına ulaşıp ulaşmadığını denetlemek 

için, hisse senetlerini on gün zarfında idare meclisinin tayin edeceği bir yere teslim 

etmeleri davetnamelerde mutlaka belirtilecektir. Eğer umumi heyetin ilk 

toplantısında yeteri kadar hisse senedi sahibi toplanmazsa, heyet ikinci defa 

toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların ellerindeki hisse 

senedi miktarlarına bakılmaksızın, ilk toplantıda görüşülmesine karar verilmiş olan 

hususlar müzakere edilecektir. Bu şekilde cereyan eden görüşmeler geçerli ve 

muteberdir. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, on beş günden az ve 

bir aydan fazla olmayacaktır. Đkinci toplantının davetnameleri gereken kişilere yirmi 

gün öncesinden gönderilebilecektir. 128 

    

Yirmi Sekizinci Madde: Umumi heyeti idare meclisi başkanı yönetir. Eğer 

başkan toplantıda hazır bulunmuyorsa, idare meclisi üyeleri aralarından birisini 

başkanın yerine vekil olarak seçerler. Umumi heyette mevcut olup en çok hisseye 

sahip olanlardan iki hissedar oy toplamak görevini yerine getirir. Umumi heyetin 

kâtibi, başkan ve oy toplamaya görevlendirilenler tarafından seçilir.  

 

Yirmi Dokuzuncu Madde: Umumi heyette görüşülecek konulara 

çoğunluğun oyuyla karar verilir.  Görüşülecek maddelerin programı idare meclisi 

tarafından düzenlenir. Bu programa dâhil olacak maddeler idare meclisinin teklifi ile 

umumi heyet üyesinden olup sahip olduğu hisselerin bedeli şirket sermayesinin en az 

%20’sine ulaşan hissedarlar tarafından, toplantı gününden en az yirmi gün önce 

yapılacak önerilerle belirlenir. Bu programa dâhil olmayan konular, umumi heyet 

toplantısında görüşülemez.  

 

Otuzuncu Madde: Umumi heyet bütün hesapların kontrolü için, gerek 

hissedarlardan gerekse dışarıdan bir veya birkaç müfettiş tayin eder. 129 
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 225 

Otuz Birinci Madde: Her sene toplantı yapacak olan umumi heyet, şirketin 

iş ve meselelerine dair idare meclisinin yine her sene sunduğu layiha ile müfettişler 

tarafından takdim edilen şirket hesaplarıyla ilgili raporu dinleyip müzakere eder. 

Sonunda bu raporları ya kabul ya da reddeder. Hisselere düşen kar payını tayin eder. 

Değiştirilmesi gereken idare meclisi üyelerinin yerine yenilerini tayin eder. Şirketin 

bilcümle iş ve mevzuları hakkında kesin kararlar verir. Gerekirse idare meclisinin 

yetkilerini genişletir. Fakat umumi heyette asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin 

en az üçte birine eşit hisse sahibi olup, bunlarında çoğunluk oyu alınmadan şirket 

sermayesinin artırımına karar verilemez. 130 

 

Otuz Đkinci Madde: Umumi heyetin görüşmeleri özel defterinde kayıt altına 

alınır. Bu kaydın altı umumi heyetin başkanı, oy toplamakla görevlendirilenler ve 

kâtip tarafından imzalanır. Umumi heyetin her toplantısında hazır bulunan 

hissedarların adları, adresleri ve sahip oldukları hisse miktarlarını gösteren bir cetvel 

düzenlenir. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imzalanıp, zabıt defterinin o günkü 

sayfasına yapıştırılır. Bu kayıt daha sonra talep olması durumunda ilgilisine 

gösterilir.  

 

Otuz Üçüncü Madde: Talep edene ibraz olunmak üzere istenen umumi 

heyet zabıt sureti ve ya bu suretten alınacak herhangi bir parça, idare meclisi başkanı 

veya vekili tarafından imzalanır.  

 

Otuz Dördüncü Madde: Umumi heyet tarafından bu nizamname 

hükümlerine dayanılarak verilen kararlar, karar alınan toplantıda hazır olmayanlarla 

aksi yönde oy kullananlar içinde bağlayıcıdır. 131 

 

3.2.5.1.5)Yıllık Hesap ve Müfredat Defteri 

 

Otuz Beşinci Madde: Şirketin mali senesi ocak ayının başından başlayıp, 

aralık ayının otuz birinci günü son bulmaktadır. Đdare meclisi her sene sonunda 
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şirketin alacak ve borçlarını içeren genel bir defter düzenleyecektir. Bu defterle 

muvazene defteri ve hesaplar umumi heyetin toplantısından kırk gün önce 

müfettişlere, toplantı sırasındaysa umumi heyete takdim edilecektir. Umumi heyette 

bulunmak yetkisine sahip her hissedar, bahsedilen defter ve hesapları inceleyebilir.132 

 

3.2.5.1.6) Kar Payının Bölüşümü ve Anapara  

 

Otuz Altıncı Madde: Öncelikle şirketin yıllık net karından %5’lik bir kısım, 

ihtiyat akçesi oluşturulmasına ayrılacaktır. Daha sonraysa hisselerin tamamına %5 

faiz ödenecektir. Kalan miktarın %20’si fabrikanın işçi ve yöneticilerine, %5’i eşit 

olarak idare meclisi üyelerine ve kalan %75’i ise kar payı olarak hisse sahiplerine 

dağıtılacaktır.  

 

Otuz Yedinci Madde: Umumi heyet hisse senetlerinden her sene belirli bir 

kısmını kura çekilişiyle tedavülden kaldırmak için, net kardan münasip bir miktar 

paranın ayrılmasına karar verebilir. Kendisine kura isabet eden hisse senedi için 

eskisi gibi kar payı verilecek, fakat faiz verilmeyecektir. 133 

 

3.2.5.1.7) Đhtiyat Akçesi 

 

Otuz Sekizinci Madde: Đhtiyat akçesi otuz altıncı madde gereğince yıllık 

kardan ayrılan meblağın birikimiyle oluşacaktır. Đhtiyat akçesi fevkalade masraflarla 

önceden düşünülmeyen harcamalara karşılık olarak tutulacaktır. Ayrılan paranın 

miktarı şirket sermayesinin onda birine ulaştıktan sonra, ihtiyat akçesi için para 

ayrılmayacaktır.  

 

Otuz Dokuzuncu Madde: Yıllık hâsılat hisse başına %5 faiz veya kar payı 

dağıtımına kâfi gelmediği takdirde, noksan kalan miktar ihtiyat akçesinden 

tamamlanabilecektir.  134  

                                                 
132 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.204. 
133 Aynı Defter, s.204. 
134 Aynı Defter, s.204. 
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Kırkıncı Madde: Şirketin müddeti son bulduğunda ve şirket bütün 

yükümlülüklerini de yerine getirdiğinde,  geriye kalan ihtiyat akçesi hissedarlar 

arasında paylaştırılacaktır. 135  

 

3.2.5.1.8) Şirketin Süresinin Uzatılması, Feshedilmesi ve 

Faaliyetini Durdurması 

 

Kırk Birinci Madde: Đdare meclisi her ne vakit ve her ne sebeple olursa 

olsun; umumi heyeti şirketin süresinin uzatılması, feshedilmesi, faaliyetini 

durdurması veya başka bir şirketle birleşmesini teklif etmek üzere toplantıya 

çağırabilir. Yalnız şirketin süresinin uzatılması veya şirketin başka bir şirketle 

birleşmesi maddelerinin kabulü, hükümetin onayıyla mümkündür. 136 

 

Kırk Đkinci Madde: Đdare meclisi şirket sermayesinin dörtte üçü kaybolduğu 

takdirde, şirketin feshi veya devamına karar vermek için umumi heyeti toplantıya 

davet eder. 

 

Kırk Üçüncü Madde: Şirketin müddeti son bulduğunda veya zamanını 

tamamlamadan feshedildiğinde toplanan umumi heyet;  şirketin faaliyetlerini 

durdurmak, hesaplarını incelemek ve hesap kesimi için bir veya birkaç görevli 

atayacaktır. Umumi heyet şirketin mevcut olduğu zamanlarda olduğu gibi, faaliyetini 

durdurma aşamasında da güç ve yetkisini kullanmaya devam edecektir. Hesap kesim 

memurları umumi heyetin kararı ve hükümetin de onayıyla; feshedilen şirketin 

haklarını, senetlerini ve yükümlülüklerini diğer bir şirkete veya başka bir şahsa 

devredebileceklerdir. 137 

 

Kırk Dördüncü Madde: Bu bölümün içerdiği maddelerde gösterilen 

konulara karar vermek üzere olağanüstü toplanacak umumi heyette, şirket 
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sermayesinin en az yarısına eşit miktarda hisse senedi sahibi hazır bulunmalıdır. Aksi 

takdirde bu görüşmeler geçerli olmaz. 138 

 

3.2.5.2) MĐMAR YANKO BEYĐN ŞĐRKET KURMA 

FAALĐYETLERĐ 

 

Mimar Yanko Bey porselen ve çini fabrikası kurmak için aldığı imtiyazın 

dördüncü maddesi gereği, yerel bir anonim şirket kurmak zorundaydı. 23 Eylül 1894 

tarihinde aldığı imtiyazın mukavelenamesi ile birlikte kuracağı şirketin iç 

nizamnamesi de onaylanmıştır.  Yanko Bey çalışmalarına şirket hissedarlarını 

belirlemek ve şirket sermayesinin onda birini temin etmekle başlamıştır. Çünkü 

şirket nizamnamesinin yedinci maddesine göre, bunlar başarılmadan şirket kurulmuş 

sayılmıyordu.  

 

“Yedinci Madde: Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onı istihsal olundıktan 
sonra suret-i katiyede teşkil itmiş addolunacak…” 139 

 

Kuracağı şirket için padişah 2. Abdülhamit 5000 lira bağışlamıştır. Padişahın 

şirkete sermayenin altıda birini ödeyerek ortak olması, Mimar Yanko Beyi diğer 

devlet adamlarını da şirketine ortak yapma konusunda cesaretlendirmiştir. Tablo.2. 

de görüldüğü üzere çeşitli kademe ve görevdeki devlet adamlarını şirketine hissedar 

olarak yazmıştır. Fakat Mimar Yanko Beyin şirketine hissedar yazma çalışmaları 

şiddetlenince, devlet kendisini kimseyi zorlayamayacağına dair uyarmıştır. Çünkü 

şirkete ortaklık ve hisse senedi satın alımı tamamen tercih meselesidir. 140  

 
Şirketin kuruluş aşaması ve Mimar Yanko Beyin çalışmaları devam ederken; 

kurulacak fabrikanın denetiminde çalışacağı Hazine-i Hassa Nezareti, şirketle alakalı 

ve kendisini ilgilendiren hususları aydınlatmaya çalışıyordu. Đlk göze çarpan husus 

şirketin idare meclisi olmuştur. Şirketin beş kişiden oluşacak idare meclisine bir 

üyeyi devlet atayacaktı. Hükümet tarafından bu üyeliğe Hazine-i Hassa Nazırı 

                                                 
138 BOA A.DVNSMKLT.d.7.s.204-205. 
139 Aynı defter, s.201. 
140 BOA Đ.ML 95/9, 14 Rebiülahir 1312, 2 Teşrin-i Evvel 1310, 14 Ekim 1894. 
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atanmıştır. Fakat Hazine-i Hassa Nazırı sadarete verdiği cevapta, devlet işlerinin 

yoğunluğu dolayısıyla bu meclisin faaliyetlerine katılmasının mümkün olmadığını 

belirtmiştir. Kendisi yerine nezaretinden uygun bir memurun, şirketin idare meclisi 

toplantılarında kendisine vekâlet etmek üzere atanmasını talep etmiştir. 141 

Aydınlatılması gereken ikinci husus, padişahın şirkete olan ortaklığıyla ilgilidir. 

Şirket nizamnamesine göre, sermayenin yüzde onunun başlangıçta ödenmesi 

gerekiyordu. Bunun içinde şirket sermayesine 5000 liralık katkı yapan padişahın, ilk 

etapta ödemesi gereken 500 liranın nasıl ve nereye ödeneceği sorulmaktaydı. 142 

Gelen cevapta hisse senedi taksitlerinin Osmanlı Bankası vasıtasıyla toplandığı 

bildirilmiştir. Bunun içinde padişaha ait hisselerin ilk taksiti olan 500 liranın, bu 

yolla ödenmesi istenmiştir. “…hisse tekasiti bank-ı Osmaniyece cem idilmekde 

olduğından salifüz-zikr beş yüz liranın bank-ı mezkûra irsali lazım geleceği 

beyanıyla…” 143 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 BOA BEO 518/38809, 23 Rebiülahir 1312, 16 Teşrin-i Evvel 1310, 28 Ekim 1894. 
142 BOA HH.THR 118/43, 11 Teşrin-i Evvel 1310, 23 Ekim 1894. 
143 BOA HH.THR 118/44, 21 Cemaziyelevvel 1312, 8 Teşrin-i Sani 1310, 20 Kasım 1894. 
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Tablo.23. Mimar Yanko Beyin Porselen Şirketinin Hissedarları  
Hisse Sahibi Fiyat 

(Osmanlı 
lirası) 

Hisse Adedi 

Padişah 5000 200 
Sadrazam 1000 40 

Şeyhülislam 200 8 
Serasker 250 10 

Mabeyni Hümayun Müşiri Osman Paşa 250 10 
Mabeyni Hümayun Başkâtibi 250 10 

Adliye Nazırı 100 4 
Bahriye Nazırı 200 8 
Hariciye Nazırı 150 6 
Dâhiliye Nazırı 100 4 

Tophane-i Amire Müşiri 100 4 
Maliye Nazırı 125 5 

Ticaret ve Nafıa Nazırı 75 3 
Evkaf-ı Hümayun Nazırı 100 4 

Maarif Nazırı 125 5 
Sadrazamlık Müsteşarı 50 2 

Serkurnay-ı Hazret-i Şehriyari 250 10 
Karin-i Sani Hazret-i Şehriyari 250 10 

Kurnay-ı Hazret-i Şehriyariden Emin Bey 250 10 
Amede-i Divan-ı Hümayundan 25 1 

Sadaret Mektupçusu 25 1 
Kurnay-ı Hazret-i Şehriyariden Arif Bey 250 10 

Amede-i Divan-ı Hümayun Muavini sanisi 25 1 
Đmtiyaz Sahibi Yanko Bey 1000 40 

Osmanlı Bankası 3000 120 
Đtibar-i Umum-i Osmanî Bankası 500 20 
“Şanjai Valeur” Osmanlı Şirketi 1000 40 

Orman, Maden ve Ziraat nazırı Selim Efendi 500 20 
Porselen Fabrikatörü Pierre Waytt 12500 500 

Le Beaucoup Dezekeup 1000 40 
Mösyö Paul Stefanoviç   500 20 
Mösyö Levandasi Zarifi 500 20 

Mösyö René Boduy 500 20 
Toplam144  30000 1200145 

Kaynak: BOA A.MKT.MHM 709/11, 7 Cemaziyelevvel 1312, 25 Teşrin-i Evvel 
1310, 6 Kasım 1894.  

                                                 
144 Belgede toplam fiyat olarak 30.000 lira ve hisse miktarı olarak 1200 adet gösterilmesine rağmen, 
matematiksel toplam 30.150 lira ve 1206 adet hisse şeklindedir. 
145 Şirket nizamnamesinin altıncı maddesinde, şirketin sermayesi 30.000 Osmanlı lirası olup, bu da 20 
liralık 1500 hisseye bölünmüştür ibaresi vardır. Fakat tablodan anlaşıldığı üzere bu hisse taksimi 25 
liradan 1200 hisse olarak yapılmıştır. Beher hisse senedi fiyatındaki bu artış, muhtemelen daha az 
ortakla sermayeyi toplama çabasındandır. BOA A.DVNS.MKLT.d.7.s.201. 
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Hisse senedi bedelinin tahsili konusunda, padişahtan gelen haber umut 

vericiydi. Fakat şirketin diğer ortaklarından da, senetlerin ilk taksit bedellerinin 

toplanması gerekmekteydi. Kasım 1894’de ortaklara peş peşe yazılar gönderilmeye 

başlandı. Mabeyn-i Hümayun dairesi ve çeşitli nezaretlere gönderilen bu yazılarda,  

şirketin hisse bedellerinin on taksitle ödeneceği ve ilk taksit bedelinin de bir an önce 

Osmanlı Bankası’na yatırılması gerektiği belirtilmekteydi. Mabeyn-i Hümayun 

müşirinden gelen cevapta, ilk taksit bedelinin toplanmasına başlandığı belirtilmiştir. 

Fakat şirketin Hazine-i Hassa’da kurulmuş idare meclisi ile fabrika inşaatını 

üstlenecek müteahhit arasında çıkan anlaşmazlık, mukavelenamesinin onaylanmasını 

geciktirmiştir. Bu durumda hissedarlar ödedikleri paraları geri almışlardır. Fakat 

çıkan sorun giderilir giderilmez, taksit bedelleri yine istenildiği gibi Osmanlı 

Bankası’na yatırılacaktır. Bu anlaşmazlık padişahın ödemesinin de ertelenmesine 

sebep olmuştur.   

 

“…birinci taksitin cemine teşebbüs idilmiş ise de şirket-i mezkurenin Hazine-i 
Hassa-i şahane dairesinde müteşekkil meclis-i idaresiyle müteahhidi beyninde zuhur iden 
mübayenetden tolayı henüz mukavelenamesi tasdik olunmadığı cihetle cem idilen tekasit 
bedelatının eshabı tarafından istirdad olundığından ve mübayenat-ı mervi bertaraf olubda 
tediyata başlanıldığı suretde tekasit bedelatının bank-ı mezkûra irsal olunacağına dair…”  146   

 

3.2.5.3) MĐMAR YANKO BEYĐN ŞĐRKETĐNĐN 

KURULAMAMASININ NEDENĐ 

 

Mimar Yanko Beyin kurduğu şirketin sermayesi 30.000 lira olup, bunun 5000 

lirasını padişah üstlenmişti. 12.500 lirayı ise Fransa porselen fabrikatörlerinden 

Mösyö Pierre Waytt şifahen taahhüt etmişti. Sermayenin geri kalanı ise çeşitli 

ortaklar tarafından karşılanacaktı. Şirket nizamnamesine göre sermayenin onda 

birinin baştan teslim edilmesi gerektiği için, ödemenin nasıl yapılacağını görüşmek 

üzere Pierre Waytt’ın vekili görüşmeye çağırılmıştı. Yapılan görüşmede vekil fabrika 

binası masrafı şirket vasıtasıyla karşılanacağı için, Pierre Waytt’ı teşvik amacıyla 

fabrikanın ihtiyaç duyduğu alet ve makinelerin vekilinden satın alınmasını talep 

etmiştir. 400.000 frank gibi bir ücretle fabrikanın makine parkının temini 

                                                 
146 BOA A.MKT.MHM 709/11, 27 Cemaziyelevvel 1312, 14 Teşrin-i Sani 1310, 26 Kasım 1894. 
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müvekkiline ihale olunmadığı takdirde, Pierre Waytt’ın bu ortaklığa katılmayacağını 

bildirmiştir. Üstelik Pierre Waytt’ın temsilcisi, istediği bu büyük meblağlı ihale 

bedelinin detaylarına girmekten de kaçınmıştır. Bunun üzerine şirket kuruluşu 

gerçekleşemeden, Hazine-i Hassa Nezareti’ndeki toplantı sona ermiştir.  

 

“…şirket sermayesi olan otuz bin liradan on iki bin beş yüz lirayı Fransız porselen 
fabrikacılarından mösyö Pierre Waytt tarafından şifahen taahhüd olunması üzerine beş bin 
liranın dahi Hazine-i Hassa-i şahane canibinden itası içün irade-i seniyye-i hazret-i padişahî 
şerefnah olmuş ve küsur on iki bin beş yüz lirası dahi taraf-ı Cenab-ı Sadaretpenahilerinden 
bazı zevata kabul ettirilmiş idi şirketin nizamname-i dâhiliyesi iktizasınca sermayenin yüzde 
onı teslim olunmadıkca şirket teşkil itmiş olamayacağından işbu yüzde onın suret-i teslimi 
kararlaşdırılmak üzere mumaileyh mösyö Pierre Waytt’ın vekili dahi hazır olduğı halde vuku 
bulan ictimada vekili-i merkum fabrika ebniyesi mesarifi şirket idaresinden tensibi vechiyle 
başkaca teşvik olunmak üzere yalnız fabrikaya muktezi alat ve edevatın tedarik ve ihzarı 
maddesinde dört yüz bin frank raddelerinde bir meblağ mukabilinde müvekkiline maktuan 
ve şimdiden ihale olunmadığı halde müvekkilinin iştirak idemeyeceğini beyan eylemesi ve 
bu meblağın mesarif-i hakikiye bedeli oacağı hakkında da izahat itasından istinkâf itmesi 
üzerine meclisce muvafakat olunmamışve kendüside şimdiye kadar başka bir surete 
yanaşmamış olduğından şirket elyevm tesis idememiş olduğının arz ve beyanına…” 147 

 

Konu sadarette tekrar ele alınınca, fabrikanın makine parkının temini 

konusunda Pierre Waytt’la herhangi bir antlaşma yapılmadığı belirtilmiştir. 

Kendisinin vermeyi taahhüt ettiği 12.500 liranın borçla da temin edilebileceği 

bildirilmiştir. Netice olarak taleplerinde ısrarcıysa ve şirkete ortak olmak istemiyorsa, 

kendisi hissedarlıktan çıkarılabilir. Kendisinden kesin bir cevap istenmektedir.  

 

“…alat ve edevatın kendüsünden tedariki hakkında Mösyö Pierre Waytt ile bir 
mukavele olmadığından ve vireceği on iki bin beş yüz liranın borca da tedariki mümkün 
bulundığından istemediği halde hissedarlıktan çıkarılacağının tarafına kat’an ihtar ile 
alınacak cevabın inbasına himmet buyurulması siyakında tezkire-i şenaveri terkim olundı 
efendim.” 148 

 

Durum imtiyaz sahibi Mimar Yanko Beye dahi bildirilmiştir. Cevap 

beklenmektedir. Fakat beş ay kadar süren beklemeye rağmen herhangi bir cevap 

gelmeyince, 28 Mayıs 1895 tarihinde Mimar Yanko Beye ait porselen ve çini 

fabrikası kurma girişimi rafa kaldırılmıştır.  

 

                                                 
147 BOA A.MKT.MHM 709/11, 6 Cemaziyelahir 1312, 23 Teşrin-i Sani 1310, 5 Aralık 1894. 
148 BOA HH.THR 118/44, 12 Cemaziyelahir 1312, 29 Teşrin-i Sani 1310, 11 Aralık 1894. 
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“…keyfiyet saadetlü Yanko beğefendiye tebliğ buyurıldığından getüreceği cevaba 
intizar olunması 14 Kanun-i Sani 1310 tarihinde taraf-ı sami-i nezaretpenahiden ferman 
buyurılmış ve aradan hayli zaman mürur itmiş iken henüz bir cevab getürmemiş olduğından 
müşarünileyhine tezkire-i aliyye-i testir-i rehin tasvib olduğı halde vuku-ı müracaatında 
icabına bakılmak üzere işbu evrağın kalemce hıfzı lüzumı tezkire kılındı.” 149 

 

3.2.6) ĐMTĐYAZLARIN SONUCU 

 

Porselen ve çini fabrikası kurmak üzere imtiyaz alan üç girişimci de, fabrika 

kurmayı başaramamıştır. Salih Münir Bey fabrikaya gerekli sermayeyi 

toplayamamıştır. Mimar Yanko Bey imtiyazı için gereken şirketi kurmasına rağmen, 

fabrikanın müteahhidinin son anda çıkan ilave talebi yüzünden planlanan fabrika 

inşaatını gerçekleştirememiştir. Đngiliz Robert Campell ise imtiyaz aldıktan kısa bir 

süre sonra çıkan Balkan Savaşı yüzünden, imtiyazla ilgili yükümlülüklerini yerine 

getirememiştir.      

 

3.2.6.1) SALĐH MÜNĐR BEYĐN FABRĐKA ĐNŞAATI ĐÇĐN EK 

SÜRE TALEBĐ 

 

Salih Münir Bey aldığı imtiyazın tayin ettiği sekiz aylık müddette, fabrika 

inşaatına başlayamamıştır. Bu sürenin uzatılması için, 3 Eylül 1886 tarihinde 

hükümete bir dilekçe sunmuştur. Uzatma talebine gerekçe olarak sunduğu hususlara 

gelince, öncelikle fabrikanın kuruluşu için gereken sermayeyi ancak bir şirket 

kurarak temin edebilecektir. Ayrıca fabrikanın alet ve makinelerinin resimleriyle, 

binalarının planlarının çizilip düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususları 

tamamlayabilmek için ilave bir sekiz ay daha talep etmektedir.  

 

“…fabrikanın şerait-i imtiyaziyesini havi olan mukavelenamenin üçünci maddesinde 
inşaata teşebbüs olunmak içün sekiz mah müddet tayin olunmış ise de mezkûr fabrikanın 
tesisi içün iktiza iden sermayenin bir şirket teşkiliyle tedarik ve izharı ve ebniyeleriyle 
fabrika edevatının resim ve planlarının tanzimi bu müddet zarfında kabil olamayacağı 
anlaşıldığından müddet-i mezkurenin emsaline tevfikan sekiz mah daha temdid ile on altı 
maha iblağı…” 150 

                                                 
149 BOA HH.THR 118/44, 16 Mayıs 1311, 28 Mayıs 1895. 
150 BOA ŞD 2919/46, 6 Zilhicce 1303, 22 Ağustos 1302, 4 Eylül 1886. 
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13 Eylül 1886 tarihinde Şurayı Devlet Tanzimat dairesinde görüşülen Salih 

Münir Beyin talebi uygun bulunmuştur. Karar imtiyaz sahibine ve Divan-ı Hümayun 

kalemine ayrı ayrı tebliğ edilmiştir. 151 Daha sonraysa bu istek Meclisi Vükela’da 

görüşülmüştür. Fakat burada ayrıca bir şart ileri sürülmüştür. Fabrika inşaatına 

başlamak için tanınan ilave sekiz aylık süre sadece bir kereliğine tanınan bir haktır. 

Đkinci bir uzatma talebi asla kabul edilmeyecektir. “…müddet-i mezkurenin temdidi 

mesbuk-ı bit-emsal olarak heyetce de münasib görünmüş olmağla bermucib-i 

mazbata müddet-i mezkurenin bir defaya mahsus olmak üzere on altı maha iblağına 

dair ferman-ı âlinin… 152 Karar 25 Eylül 1886 tarihinde padişahın onayıyla beraber 

yürürlüğe girmiştir. 153 Fakat bu ilave süreye rağmen, fabrikanın inşası konusunda 

Salih Münir Bey tarafından başka bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.   

 

3.2.6.2) MĐMAR YANKO BEYĐN FABRĐKA ĐNŞAATININ 

MÜTEAHHĐT YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞEMEMESĐ 

 

Mimar Yanko Beyin 30.000 lira olan şirket sermayesinin 12.500 lirasını, 

Fransız porselen fabrikatörlerinden Pierre Waytt vermeyi taahhüt etmiştir. Kendisi 

aynı zamanda fabrika inşaatını da gerçekleştirecektir. Hissedarların şirketin kuruluş 

aşamasında sermayenin onda birini peşin ödemesi gerektiği için, ödemenin nasıl 

yapılacağına dair Pierre Waytt’ın vekili hükümet tarafından toplantıya çağrılmıştır. 

Fakat Pierre Waytt 400.000 frank bir ücret karşılığında, fabrikanın makine parkının 

kendisinden satın alınmasını istemiştir. Yüksek meblağlı bu ihalenin kendisine 

verilmediği takdirde, şirkete ortak olmak istememektedir. Son anda çıkan bu ilave 

talep, hükümet tarafından reddedilmiştir. Kendisiyle yapılmış herhangi bir antlaşma 

olmadığı halde, son anda çıkan bu talebinden vazgeçmediği takdirde şirket 

ortaklığından çıkarılacağı bildirilmiştir. Beş ay kadar süren bir beklemeye rağmen 

kendisinden cevap gelmeyince,  28 Mayıs 1895 tarihinde Mimar Yanko Beye ait 

porselen ve çini fabrikası kurma girişimi rafa kaldırılmıştır. 154 

                                                 
151 BOA Đ.MMS 84/3659, 16 Zilhicce 1303, 1 Eylül 1302, 13 Eylül 1886. 
152 BOA MV 12/47, 20 Zilhicce 1303, 7 Eylül 1302, 19 Eylül 1886. 
153 BOA Đ.MMS 84/3659, 26 Zilhicce 1303, 13 Eylül 1302, 25 Eylül 1886.  
154 BOA HH.THR 118/44, 16 Mayıs 1311, 28 Mayıs 1895. 
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3.2.6.3) ROBERT CAMPELL’IN YÜKÜMLÜLÜKLERĐNĐ 

YERĐNE GETĐRMEK ĐÇĐN EK SÜRE TALEBĐ 

 

Robert Campell “Reşadiye Porselen ve Fayans Fabrikası Đmtiyaz Sahibi” 

imzasıyla verdiği dilekçede, imtiyaz şartlarını yerine getiremediği için hükümetten 

ek süre talebinde bulunmuştur. Robert Campell’ın imtiyaz mukavelenamesinde, 

imtiyazın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat bedeli olarak Osmanlı 

Bankasına 500 lira yatırılması istenmektedir. Ayrıca yine aynı başlangıç tarihinden 

itibaren altı ay içerisinde, imtiyazın işlerliği için anonim Osmanlı şirket kurma 

zorunluluğu vardır. 
  

“Madde-i Munzam: Sahib-i imtiyaz taahhüdat-ı vakıasının icrasını teminen imtiyaz 
ferman-ı âlisinin ısdarı kendüsüne tebliğ olundığı tarihden itibaren bir mah müddet zarfında 
Osmanlı Bankasına bankadan veyahud piyasa fiyatıyla devlet tahvilatı alarak beş yüz 
Osmanlı altunı kefalet akçesi tevdi idecek…  

 
Dördünci Madde: Sahib-i ruhsat bu fabrikanın tesis ve işledilmesi içün ferman 

tarihinden itibaren altı ay zarfında bir Osmanlı anonim şirket teşkiline mecburdur.” 155 
 

Balkan Savaşının patlak vermesi sonucu yaşanan mali sıkıntıları bu iki 

sorumluluğu yerine getirememesine gerekçe gösteren Robert Campell, bu 

yükümlülüklerin barış sağlanana kadar ertelenmesini istemektedir. 12 Aralık 1912 

tarihinde Robert Campell’ın talebini görüşen Ticaret ve Nafıa Nezareti, gerekçeyi 

haklı bulmuş ve ek süre tanımıştır. Đki yükümlülüğün de yerine getirilme süresi, 

mukavelenamede yazılı sürelerinin bitmesinden itibaren altışar ay uzatılmıştır.  

 

“…mukavelename-i mezkûrda muharrer kefalet akçesi tevdii ve anonim şirket teşkili 
müddetlerinin tarih-i inkizasından itibaren altışar mah temdidi hususının Huzur-ı Sami-i 
Fehametpenahilerine arz ve işarı sanayi müdüriyet-i umumiyesinden ifade olunmuş ve 
esbab-ı maruza münasib görünmüş olmağla…” 156 

 

 

 
 

                                                 
155 BOA Đ.MMS 154/1330/N.17, 27 Şevval 1329, 6 Teşrin-i Evvel 1327, 19 Ekim 1911. 
156 BOA ŞD 1234/37, 2 Muharrem 1331, 29 Teşrin-i Sani 1328,12 Aralık 1912. 
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SONUÇ 

 

Osmanlı Devleti’nde Porselen ve Çini Fabrikaları başlıklı bu çalışma, güzel 

sanatların konusu olan bu ikiliyi iktisadi bir bakış açısıyla inceleyebilmek için 

yazılmıştır. Çalışmada Osmanlı Devleti’nde üretilmiş porselen ve çinilerin sanatsal 

değerinden ziyade; sektörün ekonomik işleyişi ön plandadır. Sektör önce devlet, 

sonra özel fabrikalar olarak iki ayrı kısımda incelenmiştir. Sektörün tek devlet 

fabrikası olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 2. Abdülhamit tarafından çok ilgi 

çekici bir dönemde kurulmuştur. Osmanlı Devletinin sanayi yatırımlarını özel 

sektöre devretmeye başladığı bir dönemde, bu fabrikanın inşası gerçekleşmiştir. 1892 

yılında inşa edilen bu fabrika, Fransız teknolojisiyle kurulmuştur. Bu fabrikanın 

incelenmesinde hammadde, çalışanlar, çalışanların mesleki gelişimi, yabancı 

uzmanların yerinin doldurulup doldurulamadığı, üretim koşulları ve teknolojisi ve 

çıkan mamulün nasıl değerlendirildiği gibi sorulara cevaplar aranmıştır.   

 

Bir fabrikanın en önemli ihtiyacı, onsuz üretimin yapılamayacağı 

hammaddedir. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikasının hammaddesiyse, üretimde 

bulunduğu sürenin büyük bir kısmında yurtdışından getirilmiştir. Hammadde 

konusunda birinci kaynak, teknolojinin de kendisinden alındığı Fransa’dır. 

Öncesinde bazı faaliyetler olsa da, yerli hammadde ile üretim ancak 1. Dünya 

Savaşının sebep olduğu yokluklarla başarılmıştır. Yurtdışından malzeme gelme 

imkânı kalmayınca, ülke içindeki kaynaklar araştırılmıştır. Böylelikle ülkenin o 

dönemdeki ihtiyacı karşılanmıştır.  

 

Fabrikanın ikinci ihtiyacı ise, çalışan işgücüdür. Ulaşılabilen kaynaklara göre 

fabrikanın bütün tarihi boyunca; 14’ü yabancı, 59’u yerli toplam 73 çalışan tespit 

edilmiştir. Çalışanlar yerli ve yabancı olarak iki kısımda incelenmiştir. Đdari 

personelle ilgili bilgi verilmiş olsa da, çalışanların sınıflandırılması mesleki 

pozisyonlarına göre yapılmamıştır. Sadece vasıflı ve vasıfsız işgücü diye ayrım 

yapılmıştır. Bunun sebebi ise çalışanların mesleki gelişiminin verilebilme kaygısıdır. 

Düz işçi veya yardımcı eleman olarak fabrikada çalışmaya başlayıp, aldığı mesleki 
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eğitimle daha sonra kalifiye elemana dönüşen çalışanlar mevcuttur. Fabrikada çalışan 

yabancı uzmanlara gelirsek, bunların büyük çoğunluğu Fransa’nın porselenleri ile 

ünlü Limoges ve Sevr şehirlerinden getirtilmiştir. Porselen üretimi için yurtdışından 

imalat müdürü, kalıpçı, fırıncı, flor uzmanı ve ressam-dekoratör olmak üzere beş 

çeşit uzman getirtilmiştir. Bunlardan en önemlisi imalat müdürüdür. Üretim sürecinin 

bütün aşamalarını kontrol eden imalat müdürü; porselen hamurunun 

hazırlanmasından, hamurun kalıplara dökülmesinden, kalıplanan malzemenin 

fırınlanmasından ve fırından beyaz porselen olarak çıkan mamulün nihai ürün olması 

için tezyinine kadar her şeyden sorumludur. Bu pozisyonda üç Fransız çalışmıştır. Đlk 

imalat müdürü mösyö Blanche, yaklaşık bir yıl kadar fabrikadan çalıştıktan sonra 

istifa etmiştir. Yerine imalat müdürü olan Pierre Tharet, 2. Meşrutiyete kadar bu 

görevde kalmıştır. Bu pozisyon için yerli bir çalışan yetiştirilemediğinden; 2. 

Meşrutiyet sonrası yeniden açılan fabrikaya, bu müdürlük için yine Fransa’dan 

mösyö Naret getirilmiştir. Fakat diğer her alanda yerli bir uzman yetiştirilebilmiştir. 

Flor uzmanı ve fırıncı olarak Fransa’dan birer kişi getirilmiştir. Eylül 1897’den sonra 

iki uzman da memleketlerine geri dönmüştür. Yerli çalışanlardan yerlerine eleman 

yetiştirilebildiği için, bir daha bu iki alanda yabancı uzmana ihtiyaç kalmamıştır. 

Dördüncü uzmanlık alanı olan kalıpçılıkta ise, iki yabancı uzman getirtilmiştir. 

Bunlardan mösyö Tarakor Haziran 1897’de fabrikadan ayrılırken; ikinci kalıpçı 

mösyö Cluzelout, Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar fabrika açık olduğu sürece 

çalışmasına devam etmiştir. Beşinci ve en geniş uzmanlık alanı olan ressam-

dekoratörlükte, 7 yabancı ve yardımcı elemanlarla birlikte 19 yerli eleman 

çalışmıştır. Yerli sanatkârların büyük çoğunluğu Sanayi-i Nefise Mektebinden 

mezundur.  

 

Üretim koşulları ve üretim teknolojisi, en az bilgiye ulaşılan alandır. 

Fabrikanın teknik donanımı ile ilgili tek bilgi, fabrikanın müteahhidi Louis Dat’ın 

porselen pişirimi için iki hazneli bir fırın ve porselen süslemesinde kullanılacak 

madenlerin eritileceği bir havuz inşa ettiğidir. Fabrikanın motor gücüne sahip olup 

olmadığına dair, bir bilgiye ulaşılamamıştır.   
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Çıkan mamulün nasıl değerlendirildiğine gelirsek, fabrikanın birinci üretim 

amacı sarayların porselen ihtiyacını karşılamaktır. Đkinci üretim amacıysa ürettiği 

gösterişli parçaları diplomatik hediyeleşmede kullanmaktır. Fabrikanın birinci 

önceliği ticaret ve piyasada rekabet değildir. Fakat piyasaya ürün sürüldüğü de 

vakidir. Sarayların ihtiyacından fazla olan veya ikinci sınıf ürünler, Đstanbul 

Sultanhamam’daki Hereke fabrikasının satış yerinde ve Ramazan aylarında Beyazıt 

Cami avlusunda açılan sergide halka satılırdı.    

 

Çalışmanın ikinci ana konusu özel fabrikalardır. Tanzimat sonrası dönemden 

başlayıp, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar olan süreçte; porselen ve çini alanındaki 

fabrikasyon üretime yönelik bütün özel sektör faaliyetleri bu başlık altında 

incelenmiştir. Özel sektör faaliyetlerinin incelenmesinde vurgulanmak istenen 

husussa, 1880’lerde en mükemmel formuna ulaşan imtiyazlı özel fabrika sistemidir. 

Bu başlıkta öncelikle sistemin gelişme aşamasındaki uygulamalardan bahsedilmiştir. 

Daha sonraysa bu sistemin, Osmanlı Devleti’nin sanayiye bakışında ön plana 

çıkışının nedenlerine değinilmiştir. Bunun akabindeyse sistemin son şeklini aldığı, 

1880 sonrası faaliyetler incelenmiştir. Bu bölümde cevap aranılan soruysa, imtiyazlı 

özel fabrika sisteminin sektörde ne kadar başarılı olup olmadığıdır. Sistem iki 

kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle faaliyette bulunmak isteyen girişimci, konuyla 

ilgili imtiyaz talebiyle devlete başvurmaktadır. Daha sonraysa girişimcinin talebi 

devletçe incelenir. Uygun bulunursa görüşmeye başlanır. Görüşmenin sonunda 

belirlenen imtiyaz şartlarına göre, girişimcinin fabrikasını inşa edip üretime geçmesi 

beklenir. Sektörde altı girişimci tespit edilmiştir. Bunlardan üçü imtiyaz almayı 

başaramamıştır. Đmtiyaz almayı başaran diğer üç girişimciye gelince, bunlardan ilki 

Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu Salih Münir Beydir. Kendisine tanınan sekiz 

aylık sürede, fabrika inşaatına başlayamamıştır. Daha sonra hükümete dilekçe verip, 

sekiz aylık bir ek süre daha istemiştir. Bunun için gerekçeleriyse, fabrika ile ilgili 

teknik plan ve çizimleri tamamlayamadığı ve sermaye tedariki için gereken şirketi 

kuramadığıdır. Uzatma talebi kabul edilmişse de, Salih Münir Bey planladığı 

fabrikayı kurmayı başaramamıştır. Đkinci girişimcimizse, Mimar Yanko Beydir. 

Đmtiyaz alan üç girişimci arasında en başarılı olan Mimar Yanko Bey, sermaye 

toplamak için gereken şirketi kurmayı da başarmıştır. Padişahtan 5000 liralık bir 
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destek almış, ayrıca çoğu devlet kademesinden otuzu aşkın ortak belirlemiştir. Hisse 

senetlerinin ilk taksitlerini toplamaya başlamışsa da; şirketin hem en büyük ortağı, 

hem de kurulacak fabrikanın müteahhidi olan Fransız fabrikatörün son anda çıkan 

ilave talebi bu girişimi baltalamıştır. Fabrikatör kurulacak fabrikanın makine 

parkının kendisinden satın alınmasını şart koşmuştur. Osmanlı Devleti ise 

başlangıçta böyle bir antlaşma olmadığı için, talebi şiddetle reddetmiştir. Devlet bu 

şart dayatılmadan fabrikatörün ortak olabileceğini, aksi halde bu girişimin devam 

edemeyeceğini Mimar Yanko Beye bildirmiştir. Beş ay kadar cevap beklenilmişse de 

neticede fabrika kurulamamıştır. Đmtiyaz alan üçüncü girişimcimiz Đngiliz Robert 

Campell’dır. Kendisinden kuracağı fabrika için bir ay içerisinde 500 lira teminat 

bedeli yatırması istenmiştir. Ayrıca altı ay içerisinde bir de şirket kurma zorunluluğu 

getirilmiştir. Fakat bu dönemde patlak veren Balkan Savaşı, Robert Campell’ın 

yükümlülüklerini yerine getirmesine imkân vermemiştir.  

 

Netice olarak porselen ve çini imalinin genel bir değerlendirmesini yapacak 

olursak, göreceli olarak küçük bir sektör olduğu açıktır. Konuyla ilgili olarak 19. 

yüzyılın başlarından Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar fabrika kurmak için, ikisi 

devlet ve sekizi özel olmak üzere toplam on teşebbüs gerçekleşmiştir. Bunlardan 

başarı sağlayabilen girişim sayısı sadece ikidir. Devlet girişimi olarak Yıldız 

Porselen ve Çini Fabrikası, başarılı bir şekilde faaliyette bulunabilmiştir. Doğu ve 

Batı sanatını birleştiren çalışanları sayesinde, ürün farklılaşması meydana 

getirebilmiştir. Fakat ölçeğini büyütemediği için, piyasada önemli bir etki 

sağlayamamıştır. Özel girişim içinse imtiyaz sisteminin gelişme aşamasındaki Yusuf 

Efendinin teşebbüsü, tek başarılı örnektir. Fakat bu fabrikanın ne kadar geliştiği ve 

piyasada bir yer edinip edinemediği konusunda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Đmtiyaz 

sisteminin en mükemmel formuna ulaştığı 1880’ler sonrasıysa, gerçekleşen altı özel 

teşebbüsün hiç biri fabrika kurmayı başaramamıştır. Bu başarısızlığın sebeplerine 

gelecek olursak; sermaye yetersizlikleri ve kapitülasyonların doğurduğu baskın 

Avrupa rekabeti önemli etkenlerdir. Fakat hepsinden önemlisi, sektörün lüks tüketim 

eşyası üretmesi dolayısıyla pazarın gerektiği kadar büyüyememesidir.      
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